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Лекція1. Предмет і методи диференційної психології 

Перші групові відмінності між племенами «Ми» та «Вони» (що показано у 

роботах Б.Ф. Поршнєва) поклали початок диференціації людських істот. За 

представниками іншого племені визнавалися такі відмінності, які дозволяли 

розуміти несхожість з власним племенем, внаслідок чого ставало можливим 

убивство. 

Наступним етапом становлення людської індивідуальності було 

спостереження за соплеменниками, їхніми здібностями і розподіл функцій. 

Фіксація індивідуальних відмінностей закріплювалася за 

допомогою найменування. Відділення Я від не-Я стало важливою ознакою 

зародження особистості з унікальною самосвідомістю. Перші теорії, 

вірування, марновірства, у яких людина намагалася зрозуміти причини цих 

відмінностей, відображали її світогляд. Проте причини могли бачитися в 

абсолютно випадкових ознаках (в основному орієнтувалися на зовнішні 

ознаки). 

Але за всіх часів відмінності сприймалися як належне. Серед найдавніших 

слідів людської діяльності є свідчення того, що люди знали про індивідуальні 

відмінності і враховували їх. У той час, коли ще не було писемності, вже 

існували люди – художники, знахарі, вожді, – які мали особливі здібності і 

певні особистісні особливості. Провідними науками (тепер їх вважають 

псевдонауками), які пояснювали індивідуальні відмінності були хіромантія, 

фізіономіка та астрологія. 

На сьогоднішній день керівників держави обирають, а заміщення посад 

відбувається на конкурсній основі, визнаючи тим самим право всіх людей на 

унікальність та першість. У цивілізованих країнах влада у спадок не 



передається, тому що вважається, що право на унікальність більшою мірою 

обумовлено соціально, а не генетично чи божественно. 

Диференційна психологія – галузь психологічної науки, що вивчає 

індивідуально-психологічні відмінності між людьми. Причому вивчаються як 

індивідуальні відмінності окремих індивідів, так і типологічні відмінності 

цілих груп (професійних, навчальних, расових, національних). 

Диференційна психологія – галузь науки, що вивчає індивідуальні, 

типологічні та групові відмінності між людьми, а також природу, джерела і 

наслідки цих відмінностей. Це наука про закономірності психічного 

варіювання. Також слід вказати, що диференційна психологія займається 

пошуком та виділенням найбільш суттєвих параметрів, характеристик, за 

якими різняться люди. 

Під індивідуально-психологічними відмінностями розуміють особливості 

психічних процесів, станів і властивостей, що відрізняють людей одного від 

одного, а саме індивідуальні пороги відчуття, увага, пам’ять, мислення. 

Емоційна реактивність, інтереси, здібності, характер тощо. 

Предметом диференційної психології є об’єктивне кількісне дослідження 

індивідуальних відмінностей у поведінці. Однак при цьому також вивчають 

якісну своєрідність психічних явищ. З одного боку, відмінності між людьми 

можна показати як кількісні, вимірявши їх і співставивши їх між собою, 

проте за окремими параметрами психічних особливостей подібне порівняння 

зробити не можна (коли кількісні зміни приводять до якісних) – і тоді 

говорять про якісні відмінності між психічними феноменами. Наприклад, 

щодо проблеми здібностей. Б. М. Теплов вважає, що відмінності у здібностях 

носять якісний характер, а не кількісний. 

Завдання диференційної психології: 

 Виділити найсуттєвіші параметри організації психічної діяльності, від 

яких залежить індивідуально-типологічна характеристика індивіда. 

 З’ясувати принципи та природу індивідуальних відмінностей. 

 Виявити вплив на індивідуальні відмінності підготовки, розвитку, 

фізичного стану індивідів. 

 Дослідити співвідношення та співіснування різних характеристик. 

 Проаналізувати природу і властивості різноманітних груп, що різняться 

по ознаках статі, раси, національності і культури. 

Мета вивчення групових відмінностей: 

 Через конкретні групи характеризувати сучасне суспільство. 



 Через дослідження різних груп виявити фундаментальні проблеми 

індивідуальних відмінностей в цілому. 

 Порівняти як деякі психологічні феномени виявляються у різних 

групах і може сприяти більш чіткому розумінню самого феномену. 

Застосування даних диференційної психології можливе у педагогічній 

психології, психіатрії, психотерапії, профорієнтації, психології праці. 

Важливо відзначити, що на сучасному етапі диференційна психологія 

розглядається як дисципліна, яка інтегрує знання інтерпретації людської 

поведінки і не є самостійною областю психології, хоча й виступає її 

самостійним розділом. 

2. Дослідження індивідуальних відмінностей в ранніх психологічних 

теоріях 

Одним з найбільш ранніх прикладів явного вивчення індивідуальних 

відмінностей є платонівська праця «Держава». Основною метою його 

ідеальної держави був розподіл людей відповідно до їх задач. У другій книзі 

«Держави» можна знайти таке підтвердження: «…дві людини не можуть 

бути зовсім однаковими, кожна відрізняється від іншої своїми здібностями, 

одній варто займатися одним, іншій - іншим». 

Платон запропонував «показові вправи», які можна було би 

використовувати в ідеальній державі для добору солдат. Ці «вправи» 

призначені для відбору людей, які мають якості, важливі для військового, 

являють собою перший систематично складений і записаний тест на 

професійну придатність. 

У роботах Аристотеля значне місце відведене аналізу групових 

відмінностей, у тому числі відмінностей видових, расових, соціальних і 

статевих, що виявляються у психіці і моралі. Багато його робіт містять 

приховане припущення щодо індивідуальних відмінностей, хоча Аристотель 

не проводив їх розгорнутого дослідження. Створюється враження, що він 

вважав наявність таких відмінностей очевидним. Те, що він відносив ці 

відмінності частково до вроджених факторів, свідчить його твердження: 

«Можливо, хтось може сказати: «Оскільки в моїй владі бути справедливим і 

добрим, то я, якщо захочу, стану кращим з людей». Це, звичайно, 

неможливо… Людина не може стати кращою, якщо в неї немає для цього 

природних задатків». 

У середньовічній схоластиці індивідуальні відмінності привертали до себе 

порівняно мало уваги. Філософські узагальнення про природу розуму 

формулювалися переважно на теоретичній, а не на емпіричній основі (всі 

люди – діти Божі, а відтак теоретично однакові). Тому дослідження індивідів, 



якщо й відігравали, то незначну роль у розвитку таких доктрин. Про 

особливий інтерес до диференційної психології св. Августина і св. Хоми 

Аквінського свідчить їх «психологія здібностей». Вони розглядали такі 

здібності як пам'ять, уява, воля. 

Представників асоціанізму цікавив, насамперед, механізм поєднання ідей, 

що дозволяє пояснити як протікають складні розумові процеси. Вони 

формулювали загальні принципи, що не залишали місця індивідуальним 

відмінностям. Однак А. Бен, один з останніх асоціоністів, звернув увагу на 

індивідуальні відмінності: «Існує природна здатність до асоціювання, 

особлива для кожного типу людей і яка розрізняє індивідів одного від 

одного. Ця властивість, подібно всім іншим характерним властивостям 

людської природи, розподілено між людьми не в рівній пропорції». 

У працях і в практичній діяльності групи просвітителів наприкінці 18 і 

початку 19 ст. (Руссо, Песталоцці, Герберт і Фребель) відбувається очевидне 

зростання інтересу до індивідуальності дитини. Освітня стратегія і методи 

визначалися не зовнішніми критеріями, а дослідженням самої дитини та її 

здібностей. Однак акцент, як і раніше, робився скоріш на підході до кожної 

дитини як до представника людства, а не на тім, що відрізняло її від інших 

дітей. Попри те, що в роботах просвітителів можна знайти чимало 

висловлювань про індивідів, що різняться між собою, і про виховання, що 

повинне враховувати ці відмінності, вони наголошували на значимості 

вільного, «природного» виховання скоріше в противагу педагогічним 

впливам, що нав’язуються ззовні, ніж унаслідок дійсного усвідомлення 

значимості індивідуальних відмінностей. Поняття «індивідуальний» часто 

використовується як синонім поняття «людський». 

Перший систематичний вимір індивідуальних відмінностей був проведений 

не в психології, а в рамках астрономії. У 1795 році співробітник Грінвічської 

обсерваторії Невіл Мескелін звільнив свого асистента Кіннебрука за те, що 

той зафіксував час проходження зірки на 0,8 секунди пізніше, ніж він. У той 

час подібні спостереження здійснювалися методом «око і вухо». 

1816 року кенігсберзький астроном Фредерік Бессель ознайомився в архіві з 

історією Грінвічської астрономічно обсерваторії і зацікавився 

індивідуальними особливостями обчислень, що проводилися різними 

спостерігачами. Ф. Бессель зібрав і опублікував (1822 року) дані по декількох 

підготовлених спостерігачах і відзначив не тільки наявність таких 

особливостей і різниці в оцінках, але також мінливість обчислень у кожному 

новому випадку. Це і було першою публікацією кількісних вимірів 

індивідуальних відмінностей 

 



Семінар 1.  

Лекція1. Предмет і методи диференційної психології 

План 

1. Дати визначення поняттю диференційна психологія  

2. Які завдання диференційної психології ?  

3. Розповісти про одне дослідження індивідуальних відмінностей в ранніх 

психологічних теоріях. 

 

 

 

 

 

Лекція 2. Загальні принципи диференційно-психологічного аналізу. 

Будь-яка галузь знання, що претендує на незалежний статус, вибудовується 

на системі базових принципів, що визначають суть наукового напряму. Для 

диференціальної психології найістотніші такі принципи: 

 

 - принцип інтегрального аналізу (співвідношення частини і цілого), що 

опирається на теорію інтегральної індивідуальності Б. Ананьєва, В. 

Мерліна і спеціальну теорію індивідуальності В. Русалова. За цими 

теоріями індивідуальність - це інтегральна біопсихо-соціальна 

характеристика людини, яка охоплює такі рівні, як організм, індивід і 

особистість. Аналіз індивідуальності здійснюють за формальним 

підходом від нижчого (організмічного, індивідного) рівня і до вищого 

(особистісного). На основі отриманих даних роблять висновок про 

цілісну інтегральну індивідуальність, яка складається з усіх рівнів, 

об'єднаних у систему; 

 - принцип взаємозв'язку інтра- й інтеріндивіду-альних 

закономірностей, який ґрунтується на теорії інтеракціонізму і вказує на 

те, що інтрапсихічні (вну-тріособистісні) структури (особистісні риси, 

цінності, мотиви, соціальні ролі, установки тощо) формуються під 

впливом інтеріндивідуальної (міжособистісної) взаємодії з іншими 

людьми і, у свою чергу, впливають на процеси міжособистісної 

взаємодії; 



 - принцип взаємодії ендо- й екзофакторів у детермінації відмінностей, 

оснований на теорії О. Лазурського про співвідношення і взаємодію в 

структурі особистості ендопсихічних (спадково детермінованих) і екзо-

психічних (детермінованих середовищем) чинників, а також теорії В. 

Штерна про конвергенцію (лат. conver-go - сходжусь, наближаюсь) 

двох чинників (спадковості і середовища) у процесі психічного 

розвитку особистості. За цими теоріями взаємодія ендо- й екзофакторів 

формує нові психічні властивості; 

 - принцип вимірюваності й статистичного оцінювання психічних явищ, 

який вказує, що психічні утворення можна оцінити не тільки якісно 

(інтелект вище середньої норми), а й кількісно (IQ - 118). Статистичні 

вимірювання дають уявлення про нормальний розподіл досліджуваної 

функції в певній вибірці. 

У науковому пошуку і практичній роботі психологи дотримуються правил, 

основаних на системі цих базових принципів, які визначають специфіку 

професійної діяльності. Основоположним у диференціальній психології, 

таким, що конкретизує інші принципи, є формальний підхід. 

Формальний (лат. formalis - складений за формою) підхід - 

сукупність метод/е аналізу структури генетично детермінованих, вроджених, 

крос-культурних, крос-ситуативних стійких універсальних властивостей 

людини, які дають змогу провести необхідну для цілей дослідження межу 

між найтиповішими, стабільними, відтворюваними в життєвій практиці та 

експериментальній ситуації індивідуально-типологічними особливостями і 

рештою особистісних змістових властивостей, що характеризують 

неповторність людини. 

У межах формального підходу для опису структури психіки використовують 

такі психодинамічні конструкти, як темперамент, стиль, інтелект, характер та 

ін. 

Зазвичай дослідники, пропонуючи пояснення природи психічних явищ, явно 

або неявно демонструють своє ставлення до двох основних питань 

психології: "що?" (значення змістового компонента психіки); "як?" (прояв 

психодинамічного аспекту). Пошуки відповіді на питання "як?" пов'язані 

насамперед із розвитком уявлень про вияви психічних процесів, 

властивостей та індивідуальності загалом. Г.-В. Олпорт визначав 

найважливіший параметр особистості - рису - як вияв "стійких, еквівалентних 

форм адаптивної й експресивної поведінки", відтворюваних індивідом як 

реакція на подразнювальні впливи. Формальну складову індивідуальності 

називають також інструментальною (Палей, Магун, 1979), маючи на увазі 



характеристику суб'єкта з погляду "знарядь" чи "інструментів", які він 

використовує для освоєння світу. 

Відмінність формоутворювальних властивостей (властивості нервової 

системи, що становить основу темпераменту, когнітивні стилі, інтелект) від 

інших характеристик людської індивідуальності полягає в тому, що їх 

розвиток меншою мірою визначається впливом змістово-смислових 

детермінант. Формальний підхід припускає виявлення інваріантної (лат. 

invarians - незмінний) структури феномену, що вивчається, і визначення 

валідності (франц. valide - дійсний), тобто вірогідності аналізованих 

параметрів. 

Новітні теорії психології індивідуальних відмінностей - системна 

психофізіологія, спеціальна теорія індивідуальності, психогенетичні теорії - 

погоджуються, що змістова складова поведінки і діяльності, яка переважно є 

наслідком засвоєння етичних і культурних норм, і формально-динамічна 

характеристика людини зливаються в гармонійну універсальну структуру. 

При цьому біологічно зумовлені базові властивості (організмічні й індивідні) 

або тенденції ("дозрівання" відповідних мозкових структур) часто 

обмежують кількість ступенів свободи в процесі формування і розвитку 

особистісних психологічних структур, які розміщені вище в ієрархічній 

індивідуальності (Русалов, 1986;Собчик, 1987). 

Змістові особистісні характеристики індивідуальності формуються під 

впливом соціально обумовлених законів, а формальні (темпераментальні, 

когнітивно-стильові, інтелектуальні) підпорядковані еволюційно-генетичним 

законам. Як правило, формальні характеристики виявляються під впливом 

крос-ситуативних, стійких у часі і толерантних до контекстуальної дії 

чинників. Відношення формальних і змістових характеристик 

індивідуальності зворотні і релятивні, тобто відносні (Дорфман, 1995). З 

позицій теорії інтегральної індивідуальності їх зворотність і відносність 

зумовлені подвійністю якісної визначеності індивідуальності, тобто тим, 

розглядають її як підсистему соціальних систем чи як самостійну систему. 

Так, статура, зріст, риси обличчя, колір очей і волосся, форма носа самі по 

собі є конституційними індивідними характеристиками, але, будучи 

структурним компонентом цілісної інтегральної індивідуальності як 

підсистеми соціальної системи, вони можуть набувати функції соціального 

знаку, тобто статусу змісту. Наприклад, на конкурсах краси індивідні риси 

набувають значення соціальної цінності як для конкурсантів, так і для журі, 

глядачів і рекламістів. 

 

 



Лекція 3. Онтологічна характеристика розвитку психіки людини 

Психічне має своє реальне буття. Основними онтологічними 

характеристиками психіки є цілісність, структурність, єдність актуальності та 

потенційності, інтенційність, необмеженість (позапросторовість), 

позачасовість та ін. 

Цілісність психіки. Психічне як система є сукупністю елементів, що 

утворюють цілість та єдність. Деякі складові психіки людини не можуть бути 

зрозумілими поза цілим, яке, за словами Арістотеля, більше за суму його 

частин: «Ціле не складено з частин, у ньому тільки виокремлюються частини, 

у кожній з яких діє ціле». Основою цілості життя та єдності внутрішнього 

світу людини є вияв її глибинних інтегральних сил несвідомого та свідомого, 

духовних станів і переживань. 

Структурність психічного. Душа має різну «глибину» і складається з різних 

пластів, центральних і периферійних частин, у яких потенційно «присутнє» 

ціле. Психіка неоднорідна, бо в ній є тонші і грубіші форми психічної 

матерії. Елементи однієї форми (уявлення, почуття, дії тощо) перебувають у 

складних і різноманітних зв'язках. У стихії душевного життя безліч хвиль, 

світлих і темних смуг, але нема відокремлених феноменів. 

Душевне життя є суцільною єдністю. У ньому поряд з окремими відчуттями, 

почуттями, прагненнями є спільний «стан психіки (свідомості)». 

Єдність актуальності та потенційності. У психіці існує єдність того, що 

вже існує, і того, що може бути, могло б бути. Парменід, Платон, Арістотель, 

Тома Аквінський уважали, що актуальність онтологічно передує 

потенційності. Все, що відбувається, ніби передбачає закінчену повноту 

буття. Протилежна позиція акцентує на життєвості, динамізмі, творчому 

характері актуальності, ототожнює її з моментом становлення та 

потенційності. Психологічна реальність є єдністю потенційності й 

актуальності. 

Інтенційність психічного. Душа - це єдність, яка формує енергетичний 

центр цілеспрямованих формотворчих сил. Для душевного життя характерна 

загальна цілеспрямованість, а не безформна хаотична динамічність. Воно є 

формувальним і скеровувальним началом. У його глибинах визріває 

центральна сила - інтенція до активності. 

У душевному житті людина усвідомлює ідеальну мотивованість, що 

протистоїть усім емпіричним силам та інстанціям Я. Виражена вона в тезі: «Я 

так хочу, я повинен, я не можу інакше». 

Необмеженість (позапросторовість) психічного. Психіка не має 

просторової форми, вона перебуває всюди і ніде. Психічний простір 



побудований значною мірою за логікою німецького вченого Альберта 

Ейнштейна (1879-1955): «Чим більше він заповнений, тим менший його 

"обсяг"». Душевне життя не має визначеного та обмеженого обсягу. Воно не 

безмежне - не охоплює актуальної нескінченності. Кожен момент 

переживання стосується лише малої частини мислимого багатства буття. Ще 

грецький філософ Геракліт (540- 480 до н. е.) стверджував: «Меж душі не 

знайдеш, пройшовши всі її шляхи, - так глибоко її основа». Він вважав, що 

психіка не замкнена в собі сфера, вона - наче рослина, що входить своїм 

корінням у глибини буття, з якого виростає. Душа ніде не знаходить 

свого  кінця, вона розширюється непомітно в те, чим вона вже не є сама, і 

зливається з ним. 

Потенційна нескінченність душі, психіки відмінна під фактичної 

нескінченності. Душевне життя потенційно охоплює все буття щодо 

здатності розширитися до нескінченності. Воно є актуалізацією потенційної 

єдності, нечасовості, необмеженості. 

Для психіки характерна нескінченність, необмеженість, а також внутрішній 

зв'язок із предметною свідомістю. 

Душа «не замкнена зсередини», вона має у своїй глибині «очі», звернені 

всередину на реальність, яка їй гам відкривається. Одночасно її «очі» 

дивляться назовні. Відкриття особистістю власної душі (рефлексія) - це 

«поворот» її очей ззовні всередину. 

Для психічного життя характерна невимірна протяжність, суцільність, 

злитість, безформна єдність. 

Позачасовість психічного. Душевне життя є середнім між чистою 

позачасовістю і суцільною заглибленістю в часову мить. Позачасові знання, 

бо в них людина піднімається над часом і живе у вічності. Позачасова 

пам'ять, адже в ній людина в теперішньому володіє минулим, а за високого 

рівня духовного розвитку - і майбутнім. 

Зануреність у поточний момент часу - тільки мить теперішнього, що 

змінюється новою миттю, кожна з яких є межею між минулим і майбутнім. 

Якщо об'єктивний час зобразити горизонтальною лінією, то поза¬часовість 

буде нескінченною перпендикулярною лінією до неї в кожній її точці. 

У кожній миті, яку людина переживає, потенційно проявляється повнота 

всього її душевного життя. Над-часовість (позачасовість) - єдність 

одночасних станів і процесів, тобто сукупність станів, що змінюють один 

одного. «Теперішнє» душевного життя має невизначену тривалість. 



Просторова і часова локалізованість, прикутість душевного буття не є власне 

його внутрішньою властивістю, результатом пристосування душевного 

життя до тілесного світу. 

Внутрішній світ людини - великий, неосяжний, потенційно надчасовий світ. 

Вічність, актуальна безконечність є самоочевидною істиною, умовою будь-

якого знання. У душевному житті присутні начала надчасового світла і сенсу. 

Душевне життя - середнє між незмінністю і мінливістю. Воно є станом 

безформної нечасової злитості. Мінливість - теж характерний аспект душі. 

Вона може бути співучасником часової мінливості предметного буття і 

надчасової немінливості ідеального буття. 

Отже, психіка людини: 

а)      соціальна за походженням; спочатку вона виникає між людьми як 

інтерпсихіка (групові психічні стани, процеси) - так функціонує та 

засвоюється мова; 

б)      опосередкована за своєю будовою (для її функціонування необхідні 

своєрідні засоби: слово, нота, число); розвиток абстрактного мислення 

дитини починається з предметно-дійового - так виникає довільна пам'ять, 

воля тощо); 

в)      за способом функціонування охоплює свідоме і несвідоме (підсвідоме, 

надсвідоме). 

Психіка людини взаємодіє із власним тілом, оточенням і духовною сферою. 

Взаємодія психічного і тілесного виявляється у впливі соматичного на 

психічне, психічного на соматичне (віра у виздоровлення впливає на стан 

здоров'я, психофізіологічна саморегуляція - на фізичний стан). 

Психічне взаємодіє з духовним. Існують одухотворені особистісні стани 

(налаштованість на творення добра і боротьбу зі злом, на любовні стосунки, 

чесність, справедливість, стійкість). Деякі особистісні якості людини (егоїзм, 

невіра в Бога) блокують духовність (любов, віру, надію, чистоту сумління 

тощо). 

Свідомість є вищим рівнем розвитку психіки. Незважаючи на те що психіку 

мають не тільки люди, а й тварини, свідомість властива тільки людині. 

Методологія і методи психології 

Виникнення нового наукового знання про психіку завжди пов'язане зі 

змістовою диференціацією наукових уявлень людини про світ (об'єктивним 

процесом розвитку науки), виокремленням сутнісно нового змісту в 

існуванні досліджуваної реальності (визначенням предмета) та побудовою 



засобів пізнання цієї реальності (створенням методу). Психологія як наука 

виникла, окресливши свій предмет, метод і методологію. 

Методологія психології ґрунтується на своєрідності її предмета та передбачає 

попереднє пізнання його загальних, формальних властивостей. 

Методика наукового психологічного дослідження - процедура, послідовність 

здійснюваних пізнавальних і перетворювальних дій, операцій та впливів, які 

реалізуються у процесі дослідження предмета психології. Як складову 

наукового методу психології методику розглядають на таких рівнях: 

загальної методики психологічного дослідження; методики здійснення 

конкретного типу наукового дослідження (теоретичного, емпіричного, 

прикладного та ін.); детального опису послідовності реалізації конкретного 

прийому, засобу, способу психологічного дослідження. 

 

 

Семінар 2.  

Лекція 3.  Онтологічна характеристика розвитку психіки людини 

План  

1. Дати визначення поняттю душа  

2. Розповісти про думку філософа Геракліта, стосовно психіки людини  

3. Назвати три стани психіки  

 

 

 


