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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  «Психологія особистості» 

Курс: 2-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 053 «Психологія»  

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

37-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три питання, 

представлені у завданні. Студент демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно 

викладає відповіді на запитання, не допускає жодної помилки у використанні наукової 

термінології. Психологічна задача розв'язана правильно. 

30-36 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при відповіді на всі три 

питання. У цілому, студент демонструє знання основного матеріалу питань, допускає 1-2 

незначні помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв'язана в 

цілому правильно. 

20-29 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені питання, студент демонструє 

фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень логіки й послідовності. 

Студент допускає 2-3 помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача 

розв'язана з помилками. 

1-19 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в екзаменаційного 

білету. Студент допускає значні помилки при використанні наукової термінології. Рішення 

психологічної задачі неправильне або відсутнє. 

Перелік допоміжних матеріалів:  комплект психологічних задач із практикуму з  

психології особистості. 

Психологічна задача (зразок). 

Опишіть прояви реактивності як властивості темпераменту в діяльності та 

поведінці особистості. Які риси характеру краще формуються в особистостей з 

високою реактивністю? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Предмет і завдання курсу «Психологія особистості».  

2. Співвідношення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність». 

3. Визначення індивіда, особистості, суб'єкта діяльності, індивідуальності в 

концепції особистості Б.Г. Ананьєва. 

4. Сутність поняття «особистість» у психодинамічних теоріях особистості.  

5. Сутність поняття «особистість» у когнітивних теоріях особистості.  

6. Сутність поняття «особистість» у гуманістичних теоріях особистості.  

7. Сутність поняття «особистість»: біхевіористичний підхід.  

8. Сутність поняття «особистість» у вітчизняних теоріях особистості.  



9. Концепція особистості В.М. М’ясищева. 

10. Характеристика методів дослідження особистості. 

11. Структура особистості у вітчизняній психології.  

12. Концепція особистості К.К. Платонова.  

13. Концепція особистості О.М. Леонтьева. 

14. Концепція особистості С.Л. Рубінштейна. 

15. Рівні аналізу структури особистості за А.В. Петровським.  

16. Принципи побудови структури особистості за Б.Г. Ананьєвим.  

17. Структура особистості в психоаналітичній теорії особистості З. Фрейда.  

18. Психологічна теорія свідомості В. Джемса. 

19. Типологія особистостей у теорії К. Юнга. 

20. Структура особистості в когнітивних теоріях особистості.  

21. Структура особистості в біхевіористичних теоріях особистості.  

22. Структура особистості в гуманістичних теоріях особистості. 

23. Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта. 

24. Факторна теорія рис Раймонда Кетела. 

25. Теорія особистих конструктів Дж. Келлі. 

26. Джерела активності особистості у різних психологічних теоріях 

особистості.  

27. Умови становлення і розвитку особистості з погляду вітчизняних 

психологів. 

28. Основні психосоціальні стадії розвитку особистості за Е. Еріксоном.  

29. Стадії розвитку особистості за Д. Ельконіним.  

30. Стадії розвитку особистості за Г.С. Костюком.  

31. Особистість як інтегральна психологічна якість у працях 

С. Д. Максименка. 

32. Теорія соціального научіння Дж. Роттера.  

33. Соціально-когнітивна теорія особистості А. Бандури.  

34. Умови становлення і розвитку особистості: гуманістична психологія.  

35. Феноменологічна теорія особистості К. Роджерса.  

36. Рівні розвитку особистості.  

37. Психологічне зростання (індивідуація) у теорії К. Юнга. 

38. Критерії психологічно зрілої особистості з позицій гуманістичної 

психології.  

39. Психологічно зріла особистість у вітчизняній психології. 

40. Модель «Великої п’ятірки» у психології особистості.  

41. Індивідуальність особистості та її розвиток.  

42. Особистість і темперамент.  

43. Особистість і характер.  

44. Особистість і здібності.  

45. Проблема співвідношення набутого і спадкового у структурі 

особистості: біогенетичний підхід. 

46. Проблема співвідношення набутого і спадкового у структурі 

особистості: соціогенетичний підхід. 

47. Мотиваційна сфера особистості.  



48. Потреби як джерело активності особистості.

49. Сутність ієрархічної теорії мотивації А. Маслоу.

50. Спрямованість як провідний компонент структури особистості.

51. Прояви спрямованості в інтересах людини. Переконання й ідеали

особистості. 

52. Види спрямованості особистості.

53. Форми прояву спрямованості особистості.

54. Ціннісні орієнтації як змістовна характеристика мотиваційної сфери

особистості. 

55. Проблема розвитку ціннісно-мотиваційної сфери у вітчизняних теоріях

особистості. 

56. Проблема розвитку ціннісно-мотиваційної сфери в закордонних теоріях

особистості. 

57. Умови розвитку ціннісно-мотиваційної сфери особистості.

58. Самосвідомість особистості: сутність і структура.

59. Я-концепція особистості.

60. Механізми становлення і розвитку самосвідомості.

61. Психологічні задачі.

Екзаменатор  ___________   канд. психол. наук,   

 підпис  доцент О.М. Шевцова 

Завідувач кафедри ____________   доктор психол. наук,   

 підпис  професор О.П. Сергєєнкова 
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