
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 
Курс 2  
Семестр 3  
Кількість змістових модулів з розподілом:  5 
Обсяг кредитів 6  
Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні 70  
Модульний контроль 10  
Семестровий контроль 30  
Самостійна робота 70  

Форма семестрового контролю екзамен  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – розкрити психологічні особливості становлення, 

розвитку та саморозвитку особистості, узагальнити знання про окремі психічні 
якості в інтегральне поняття особистості; забезпечити на цій основі розширення 
фахових та соціально-психологічної й аутопсихологічної компетентностей студентів 
у сфері психології особистості, їх готовності до професійної діяльності. 

Завдання курсу: 
 ознайомлення з основними психологічними підходами щодо сутності та 

структури особистості; 
 аналіз умов становлення, функціонування і розвитку особистості; 
 висвітлення можливостей застосування набутих знань у подальшій 

професійній діяльності;  
 ознайомлення з методиками діагностики індивідуально-психологічних 

якостей особистості;  
 розкриття процедур особистісного самопізнання та саморозвитку. 

 
3. Результати навчання за дисципліною 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія особистості» 
у студентів формуються такі навчальні компетентності:  

 здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку, самореалізації, 

 здатність будувати ефективну партнерську взаємодію з клієнтами без 
упередженого ставлення до їх індивідуальних якостей і потреб, 



 
 

 здатність до реалізації заходів профілактики та подолання  проблем 
особистісно-професійного розвитку, 

 здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 
ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання, 

 розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті професійних завдань, 

 ілюстрування прикладами закономірностей та особливостей функціонування 
та розвитку психічних явищ, 

 здатність до реферування наукових джерел, обґрунтовування власної позиції, 
формулювання самостійних висновків, 

 навички складати та реалізовувати план консультативного процесу з 
урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 
встановлювати ефективність власних дій, 

 здатність взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерні та 
вікові особливості, 

 демонстрування відповідального ставлення до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку, 

 демонстрування соціально відповідальної та свідомої поведінки, слідування 
гуманістичним та демократичним цінностям. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план  

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Особистість й її структурно-психологічні 
характеристики 
Тема 1. Сутність поняття «особистість» у 
психології 

9 2 2    5 

Тема 2. Поняття про структуру особистості у 
психології 

9 2 2    5 

Тема 3. Типології особистості 10   4   6 
Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4 4   16 
Змістовий модуль 2. Класичні теорії особистості в зарубіжній психології 
Тема 1. Психоаналітичні та неопсихоаналітичні 8 2 2    4 



 
 
теорії особистості 
Тема 2. Диспозиційний напрям: теорії рис 
особистості 

9 1  4   4 

Тема 3. Теорії особистості в когнітивній психології 11 1 2 4   4 
Модульний контроль 2  
 30 4 4 8   12 
Змістовий модуль 3. Сучасні концепції особистості в зарубіжній психології 
Тема 1. Особистість в гуманістичній психології 14 2 2 4   6 
Тема 2. Соціально-когнітивні теорії особистості 14 2 2 4   6 
Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4 8   12 
Змістовий модуль 4. Особистість у вітчизняній психології 
Тема 1. Поняття про особистість у вітчизняній 
психології 

14 2 2    10 

Тема 2. Моделі особистості в сучасній українській 
психології 

14 2 2 2   8 

Модульний контроль 2  
Разом 30 4 4 2   18 

Змістовий модуль 5. Становлення і розвиток особистості  
Тема 1. Психологія становлення і розвитку 
ціннісно-мотиваційної сфери особистості та її 
самосвідомості 

16 2 4 4   6 

Тема 2. Особистісна зрілість та особистісне 
зростання  

12 2  4   6 

Модульний контроль 2  
Разом 30 4 4 8   12 

Підготовка та проходження контрольних заходів 30  
Усього 180 20 20 30   70 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль І 
Особистість й її структурно-психологічні характеристики 

 
Лекція 1. Сутність поняття «особистість» у психології (2 год.) 
Психологія особистості як галузь науки, що вивчає закономірності становлення 

і розвитку особистості як суб’єкта життєтворчості. Предмет і завдання психології 
особистості. Проблеми психології особистості.  

Особистість як психологічна реальність. Визначення поняття «особистість». 
Багатовимірність у розумінні особистості. Індивідний, суб’єктний, індивідуальний 
рівні розвитку особистості. Особистість як суб’єкт. Особистість та індивідуальність. 
Проблема дослідження особистості. Класифікація методів дослідження особистості. 
Емпіричні методи дослідження особистості. Методи для дослідження окремих 
якостей особистості.  



 
 

Основні поняття теми: людина, індивід, особистість, суб’єкт діяльності, 
індивідуальність. 

 
Семінар 1. Предмет та завдання психології особистості (2 год.) 
 
Лекція 2. Поняття про структуру особистості у психології (2 год.) 
Структурний і системний наукові підходи у вивченні особистості: переваги й 

складності застосування. Проблема співвідношення в особистості біологічного та 
соціального. Біологічна природа особистості. Духовна природа особистості. 
Соціальна природа особистості. Взаємозв’язок біологічного і соціального в 
структурі особистості. Структура особистості у вітчизняній психології. Структурний 
підхід О. Леонтьєва. Інтраіндивідна, інтеріндивідна і метаіндивідна підсистеми 
структури особистості (А. Петровський). Центральний системоутворюючий 
компонент структури особистості: спрямованість (Л. Божович), динамічні смислові 
системи (Л. Виготський), ставлення (В. М’ясищев), установки (Д. Узнадзе), 
диспозиції (В. Ядов) тощо.  

Основні поняття теми: структура, інтегративний підхід, біологічна 
підструктура, соціальна підструктура. 

 
Семінар 2. Структурно-психологічні характеристики особистості (2 год.) 
 
Практичні заняття 1-2. Типології особистості в психології (4 год.). 
 
 

Змістовий модуль ІІ 
Класичні теорії особистості в зарубіжній психології 

 
Лекції 3-4. Структурні концепції особистості в зарубіжній психології 

(4 год.) 
Структурні концепції особистості, їх загальна характеристика. Компоненти 

теорії особистості.  
Психоаналітичний напрям у розумінні особистості. Класичний психоаналіз 

(З. Фройд). Проблема особистості в індивідуальній психології (А. Адлер). 
Аналітична теорія особистості та концепції типу особистості (К. Юнг). Его-теорія 
особистості (Е. Еріксон). Соціокультурна психологія К. Хорні. Особистість в 
гуманістичному психоаналізі Е. Фромма. 

Диспозиційний напрям у психології особистості. Теорія особистості 
Г. Олпорта. Теорія типів особистості Г. Айзенка. Структурна теорія рис особистості 
Р. Кеттела. Модель особистості «Велика п’ятірка». 

Когнітивні концепції особистості. Концепція особистісних конструктів 
(Дж. Келлі). Когнітивно прості особистості. Когнітивно складні особистості. Теорія 
поля К. Левіна. 

 Основні поняття теми: колективне несвідоме, архетип, диспозиції, риси, 
пропріум, особистісні конструкти. 

 



 
 

Семінар 3. Психоаналітичний напрям в розумінні особистості (2 год.) 
 
Практичні заняття 3-4. Соціально-психологічні характеристики 

особистості за диспозиційного підходу (4 год.) 
  
Семінар 4. Когнітивні концепції особистості в психології (2 год.) 
 
Практичні заняття 5-6. Діагностика особистості в контексті когнітивної 

психології (4 год.) 
 
 

Змістовий модуль ІІІ 
Сучасні концепції особистості в зарубіжній психології 

 
Лекція 5. Особистість в гуманістичній психології (2 год.) 
Проблема особистості в гуманістичній психології. Ключові принципи 

гуманістичної психології. Психологічна теорія свідомості В. Джемса. Фізична 
особистість. Соціальна особистість. Духовна особистість. Самоповага. Успіх. Рівень 
домагань. 

Феноменологічна теорія особистості К. Роджерса. Тенденція актуалізації як 
провідний мотив особистості. Особистість, яка повноцінно функціонує. 
Самоактуалізація. Людиноцентрована психотерапія. 

Екзистенційна психологія. Проблема особистості в логотерапії В. Франкла. 
Сенс життя та свобода вибору особистості. Екзистенційна теорія Р. Мея. «Буття-в-
світі». 

Основні поняття теми: соціальна особистість, духовна особистість, 
самоповага, самоактуалізація, сенс життя, свобода вибору. 

 
Семінар 5. Концепції особистості в гуманістичній психології (2 год.) 
 
Практичні заняття 7-8 . Чинники і механізми розвитку особистості в 

гуманістичній психології (4 год.) 
 
Лекція 6. Соціально-когнітивні теорії особистості (2 год.) 
Особистість з точки зору теорії научіння. Соціально-когнітивна теорія 

особистості А. Бандури. Патерни. Научіння через моделювання. Спостереження як 
підкріплення в научінні. Непряме підкріплення. Самопідкріплення. Самоконтроль. 
Самоефективність. Саморегуляція. 

Теорія соціального научіння Дж. Роттера. Потенціал поведінки. Очікування. 
Цінність підкріплення. Локус контролю. Екстернали. Інтернали. 

Творча особистість. Концепція дивергентного мислення особистості 
Дж. Гілфорда. Трьохмірна теоретична модель структури  інтелекту. Гнучкість 
мислення. Оригінальність. Інтелектуальні здібності. 

Основні поняття теми: самопідкріплення, самоефективність, потенціал 
поведінки, локус контролю, творча особистість. 



 
 

 
Семінар 6. Концепція особистості Дж. Гілфорда (2 год.) 
 
Практичні заняття 9-10. Емоційна і вольова саморегуляція та 

самоефективність особистості (4 год.) 
 

Змістовий модуль ІV 
Особистість у вітчизняній психології 

 
Лекція 7. Діяльнісний підхід до розуміння особистості у вітчизняній 

психології (2 год.) 
Концепції особистості у вітчизняній психології за діяльнісного наукового 

підходу (Л. Виготський, О. Леонтьєв й ін.). Проблема особистості в роботах 
Б. Ананьєва. Теорія особистості у працях Г. Костюка. Особистість як «система 
систем» психологічних властивостей. Динамічна функціональна теорія особистості 
за К. Платоновим. Особистість у концепції С. Рубінштейна. Взаємозв’язок 
життєвого шляху та загального психологічного складу особистості. Психологічна 
структура властивостей особистості. Розуміння особистості через систему 
методологічних принципів (за О. Ткаченком). Концепція українського персоналізму 
О. Кульчицького.  

Основні поняття теми: загальне, типове, індивідуальне в особистості; 
підсистеми в структурі особистості; принцип розвитку; персоналізація; персональна 
надбудова. 

 
Семінар 7. Поняття про особистість у вітчизняній психології (2 год.) 
 
Лекція 8. Моделі особистості в сучасній українській психології (2 год.) 
Особистість як інтегральна психологічна якість у працях С. Максименка, 

Г. Балла, М. Боришевського й інших. Сучасні теорії формування особистості в 
українській психології. Теорія розвитку особистості школяра в навчальній 
діяльності (за О. Дусавицьким). Теорія виховання творчої особистості на основі 
стратегіального підходу (за В. Моляко). 

Моністична теорія багатовимірного розвитку особистості у працях В. Моргуна. 
Прикладні та прогностичні дослідження на засадах теорії багатовимірного розвитку 
особистості. Суб’єктність особистості (за В. Татенком). Індивід й особистість у 
психологічній теорії часу Б. Цуканова. Життєвий світ особистості (за Т. Титаренко) 
та стратегії її самореалізації. 

Основні поняття теми: багатовимірний розвиток особистості, суб’єктність, 
життєвий простір особистості, життєвий час особистості.  

 
Семінар 8. Особистість у сучасній вітчизняній психології (2 год.) 
 
Практичне заняття 11. Побудова алгоритму міні-дослідження актуальної 

проблематики в  сучасній українській персонології (2 год.) 
 



 
 

 
Змістовий модуль V 

Становлення і розвиток особистості 
 

Лекція 9. Становлення і розвиток ціннісно-мотиваційної сфери особистості 
та її самосвідомості (2 год.) 

Умови розвитку ціннісно-мотиваційної сфери особистості. Дефіцитарна 
мотивація й мотивація досягнення (А. Маслоу). Теорія мотивації досягнення успіху 
й уникнення невдач (Дж. Аткінсон, Д. Макклеланд). Теорія каузальної атрибуції 
(Ф. Хайдер, Дж. Келлі). Ціннісні орієнтації як змістовна характеристика 
спрямованості (М. Рокич). Термінальні та інструментальні цінності. 

Сфера самосвідомості як ядро особистості. Генезис самосвідомості. Структура 
самосвідомості: когнітивний, емоційно-оцінний і вольовий компоненти. Механізми 
самосвідомості. Я-концепція як продукт самосвідомості особистості. Умови 
розвитку самосвідомості.  

Основні поняття теми: мотивація, цінності, ціннісні орієнтації, 
самосвідомість, Я-концепція. 

 
Семінар 9. Становлення мотиваційної сфери особистості (2 год.) 
 
Практичне заняття 12. Розвиток мотиваційно-ціннісної сфери особистості 

(2 год.) 
   
Семінар 10. Поняття самосвідомості у концепціях особистості (2 год.) 
 
Практичне заняття 13. Діагностика Я-концепції особистості (2 год.) 
 
Лекція 10. Особистісне зростання і його критерії. Особистісна зрілість (2 

год.) 
Зріла особистість та її характеристика (Г. Олпорт). Продуктивна особистість 

(Е. Фромм). Індивідована особистість (К.-Г. Юнг). Самоактуалізована особистість 
та її характеристики. Особисте зростання і вершинні переживання (А. Маслоу). 
Особистість повного функціонування (К. Роджерс). Самоактуалізація та шляхи її 
досягнення.  

Самопізнання. Саморегуляція і самоконтроль. Самовдосконалення у процесі 
самовиховання. 

Основні поняття теми: особистісна зрілість, продуктивність, індивідуація, 
особисте зростання, зріла особистість, самоактуалізація. 

 
Практичне заняття 14. Психологічна зрілість особистості (2 год.) 
 
Практичне заняття 15. Особистісне зростання, його критерії та показники 

(2 год.) 
 

 



 
 
6. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Відвідування семінарських 
занять 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування практичних 
занять 

1 2 2 4 4 4 4 1 1 4 4 

Робота на семінарському 
занятті 

10 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 

Робота на практичному 
занятті 

10 2 20 4 40 4 40 1 10 4 40 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 3 15 3 15 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Разом  86  108  103  70  103 

Максимальна кількість балів: 470 
Розрахунок коефіцієнта: 470 : 60=7,83 
 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

Змістовий модуль 1 
Особистість й її структурно-психологічні характеристики 

 
Тема 1. Сутність поняття «особистість» у психології – 5 год. 

Підібрати 5-7 визначень поняття «особистість» різних авторів з посиланнями на 
першоджерела, проаналізувати дефініції з огляду на спільні ознаки, відмінність 
ключових позицій авторів тощо, розтлумачити їх зміст і зробити власні висновки 
стосовно категоріального визначення поняття «особистість» – 5 балів.  
 

Тема 2. Поняття про структуру особистості у психології – 5 год. 
Виконати завдання: «Наведені нижче особливості поведінки людини 
характеризують її або як індивіда, або як особистість. 

Сумлінність, несміливість, висока швидкість рухових реакцій, висока швидкість 
засвоєння навичок, скромність, правдивість, пластичність, упертість, 



 
 
реактивність, мала чутливість до громадської оцінки, рухливість, швидкий темп 
діяльності. 

Виділіть окремо ті особливості, які характеризують індивіда, а які особистість та 
надайте обґрунтування кожного свого вибору. Результати представити у форматі 
таблиці» – 5 балів. 

 
Тема 3. Типології особистості – 6 год. 

Виконати завдання: «Визначте за психогеометричною типологією (за С.Деллінгер) 
власний тип особистості, надайте йому психологічної характеристики та опишіть 
особливості взаємодії вашого типу з іншими за цією типологією. Відповідь 
представити у форматі таблиці» – 5 балів. 

 
Змістовий модуль 2  

Класичні теорії особистості в зарубіжній психології 
 

Тема 1. Психоаналітичні та неопсихоаналітичні теорії особистості – 4 год. 
Описати у форматі міні-ессе як у психологічно здорової особистості функціонують і 
співіснують підструктурні компоненти в структурі особистості за 
психоаналітичного підходу – 5 балів. 

 
Тема 2. Диспозиційний напрям: теорії рис особистості – 4 год. 

Розв’язати психологічне завдання: «Опишіть прояви пластичності як властивості 
темпераменту в діяльності та поведінці особистості. Які риси характеру краще 
формуються в особистостей з високою пластичністю? Відповідь обґрунтуйте» – 5 
балів. 
 

Тема 3. Теорії особистості в когнітивній психології – 4 год. 
Скласти узагальнений психологічний портрет когнітивно простої особистості – 5 
балів. 

Змістовий модуль 3  
Сучасні концепції особистості в зарубіжній психології  

 
Тема 1. Особистість в гуманістичній психології – 6 год. 

Скласти психологічну програму розвитку самоповаги особистості– 5 балів. 
 

Тема 2. Соціально-когнітивні теорії особистості – 6 год. 
Скласти узагальнений психологічний портрет особистості з інтернальним локусом 
контролю – 5 балів. 

 
Змістовий модуль 4 

Особистість у вітчизняній психології  
 

Тема 1. Поняття про особистість у вітчизняній психології – 10 год. 



 
 
Виконати одне завдання на вибір: «Написати ессе на тему «Цілісність особистості – 
це…» чи «Суб’єктність особистості» (тема на вибір студента)» або «Здійснити 
порівняльний аналіз структури особистості за авторами: С. Рубінштейном, 
К. Платоновим, О. Ковальовим, Г. Костюком. Результати представити у форматі 
таблиці» – 5 балів. 

 
Тема 2. Моделі особистості в сучасній українській психології – 8 год. 

Визначити й описати актуальну проблему досліджень в сучасній українській 
психології особистості, зазначивши міру актуальності, предмет дослідження, 
наукову новизну, практичну значущість – 5 балів. 

 
Змістовий модуль 5 

Становлення і розвиток особистості 
 

Тема 1. Психологія становлення і розвитку ціннісно-мотиваційної сфери 
особистості та її самосвідомості – 6 год. 

Скласти психологічний портрет особистості з провідним типом спрямованості на 
людей – 5 балів. 

Тема 2. Особистісна зрілість та особистісне зростання – 6 год.  
Підібрати 3-4 психологічні вправи сприяння гармонізації особистості або мобілізації 
особистісних ресурсів, описати їх із зазначенням мети, необхідних ресурсів, 
тривалості, очікуваних результатів, стислого алгоритму проведення – 5 балів. 
 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи 
 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи залежить 
від дотримання таких критеріїв: 

 
- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  
- повний обсяг їх виконання1б;  
- якість виконання навчальних завдань 2 б;  

  - творчий підхід у виконанні завдань1б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій формі.  
Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 
Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 

кількість балів 
Перший (визначення якості володіння базовими 
поняттями) 

тести  15 

Другий (виявлення здатності до аналізу, синтезу, 
конкретизації й узагальнення змісту навчальної 
дисципліни) 

запитання, що передбачає  
розгорнуту відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності до застосування 
знань на практиці) 

психологічна задача 6 

 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену. 
Таблиця 6.4.1 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені  

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
 

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. 

Критерії оцінювання  Максимальна 
кількість балів  

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне питання білету 15 
Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне питання білету 15 
Правильність та аргументованість розв’язування психологічної задачі  10 

     Разом 40 балів 



 
 

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.  

 
6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 



7. Навчально-методична картка дисципліни 
Навчально-методична картка дисципліни «Психологія особистості» для студентів спеціальності 053 Психологія  

Разом: 180 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 20 год., практичні заняття – 30 год., модульний контроль – 10 год., самостійна робота – 70 год., 
семестровий контроль – 30 год.  

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 5 
Назва 
модуля 

Особистість й її 
структурно-
психологічні 

характеристики 

Класичні теорії 
особистості в 

зарубіжній психології 

Сучасні концепції 
особистості в 

зарубіжній психології 

Особистість у 
вітчизняній 
психології 

Становлення і розвиток 
особистості 

Кіль-сть 
балів за 
модуль   

86  балів 108 балів 103 бали 70 балів 103 бали 

 
Теми  
лекцій 
 
 
 

1. Сутність поняття 
«особистість» у 
психології – 1 бал. 
2. Поняття про 
структуру особистості 
у психології – 1 бал. 

3-4. Структурні 
концепції особистості в 
зарубіжній психології – 
2 бали. 

5. Особистість в 
гуманістичній 
психології – 1 бал.  
6. Соціально-когнітивні 
теорії особистості – 1 
бал 

7. Діяльнісний підхід 
до розуміння 
особистості у 
вітчизняній 
психології – 1 бал.  
8. Моделі 
особистості в 
сучасній українській 
психології – 1 бал.  

9. Становлення і розвиток 
ціннісно-мотиваційної сфери 
особистості та її 
самосвідомості – 1 бал. 
10. Особистісне зростання і 
його критерії. Особистісна 
зрілість –1 бал. 

Кількість 
балів 

2 бали 2 бали 2 бали 2 бали 2 бали 

 
Теми 
семінарів 
 
 

1. Предмет та завдання 
психології особистості 
– 11 балів 
2. Структурно-
психологічні 
характеристики 
особистості – 11 балів 

3. Психоаналітичний 
напрям в розумінні 
особистості – 11 балів.  
4. Когнітивні концепції 
особистості в психології 
– 11 балів. 

5. Концепції особистості 
в гуманістичній 
психології – 11 балів.  
6. Концепція особистості 
Дж. Гілфорда – 11 балів. 

7. Поняття про 
особистість у 
вітчизняній 
психології – 11 
балів. 
8. Особистість у 
сучасній вітчизняній 
психології – 11 
балів. 

9. Становлення мотиваційної 
сфери особистості – 11 балів. 
10. Поняття самосвідомості у 
концепціях особистості – 11 
балів. 

Кількість 
балів 

22 бали 22 бали 22 бали 22 бали 22 бали 



 
 

Теми  
практичних 
робіт 

1-2. Типології 
особистості в 
психології – 22 бали.  

3-4. Соціально-
психологічні 
характеристики 
особистості за 
диспозиційного підходу 
– 22 бали. 
5-6. Діагностика 
особистості в контексті 
когнітивної психології – 
22 бали 

7-8. Чинники і механізми 
розвитку особистості в 
гуманістичній психології 
– 22 бали.  
9-10. Емоційна і вольова 
саморегуляція та 
самоефективність 
особистості – 22 бали.  

11. Побудова 
алгоритму міні-
дослідження 
актуальної 
проблематики в 
сучасній українській 
персонології – 11 
балів. 

12. Розвиток мотиваційно-
ціннісної сфери особистості – 
11 балів. 
13. Діагностика Я-концепції 
особистості – 11 балів. 
14. Психологічна зрілість 
особистості – 11 балів. 
15. Особистісне зростання, 
його критерії та показники – 
11 балів. 

Кількість 
балів 

22 бали 44 бали 44 бали 11 балів 44 бали 

Самостійна 
робота  

1. Тлумачення 
визначень поняття 
«особистість» – 5 балів 
2. Визначення 
структурних 
компонентів 
особистості – 5 балів. 
3. Визначення власного 
типу особистості за 
психогеометричним 
тестом – 5 балів. 

1. Структура особистості 
за психоаналітичного 
підходу - ессе  – 5 балів. 
2. Диспозиційний підхід 
– розв’язання завдання – 
5 балів. 
3. Психологічний 
портрет когнітивно 
простої особистості – 5 
балів. 

1. Психологічна 
програма розвитку 
самоповаги особистості 
– 5 балів. 
2. Психологічний 
портрет особистості з 
інтернальним локусом 
контролю – 5 балів. 

1. Ессе на задану 
тему  – 5 балів. 
2. Представлення 
актуальної проблеми 
досліджень в 
сучасній українській 
психології 
особистості – 5 
балів. 

1. Психологічний портрет 
особистості з провідним 
типом спрямованості на 
людей  – 5 балів. 
2. Презентувати психологічні 
вправи мобілізації 
особистісних ресурсів людини  
– 5 балів. 

Кількість 
балів 

15 балів 15 балів 10 балів 10 балів 10 балів 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна 
контрольна робота – 

25 балів 

Модульна контрольна робота 
– 25 балів 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів – 470 
Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 7,83 

Підсумковий 
контроль 

Екзамен  - 40 балів 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 
1. Варій М.Й. Психологія особистості : навч. посіб. – К. :Центр учбової 

літератури, 2008. – 592 с. 
2. Копець Л.В. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 

К. :Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с. 
3. Москалець В.П. Психологія особистості : навч. посіб. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 262 с.  
 

Додаткова література: 
1. Bandura A. Self-efficasy: toward a unifying theory of behavioral change / Albert 

Bandura // Psychol.Rev., 2017, V.84 – P. 191-215. 
2. Maslow A. H. Motivation and Personality / Abraham Maslow. – N.-Y., Harper and 

Brothers, 1954. – 411 p.  
3. Капрара Дж. Психология личности / Джиан Витторио Капрара, Дэниел 

Сервон. – СПб. : Питер, 2013. – 640 с. 
4. Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології : навч. посіб. / В.В. 

Рибалка. – К. : ІПППО АПН України, 2016. – 530 с. 
5. Семиченко В. А. Психологія особистості / В. А. Семиченко. – К. : Видавець Ешке 

О.М., 2011. – 427 с. 
6. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / 

Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 2012. – 376 с. 
7. Холл С., Линдсей Г. Теории личности / Кэлвин С.Холл, Гарднер Линдсей; перев. 

И.Гриншпуна. –  М. : Психотерапия, 2008. –  656 с. 
 
 

9. Додаткові ресурси (за наявності) 


	Структурний і системний наукові підходи у вивченні особистості: переваги й складності застосування. Проблема співвідношення в особистості біологічного та соціального. Біологічна природа особистості. Духовна природа особистості. Соціальна природа особи...
	Концепції особистості у вітчизняній психології за діяльнісного наукового підходу (Л. Виготський, О. Леонтьєв й ін.). Проблема особистості в роботах Б. Ананьєва. Теорія особистості у працях Г. Костюка. Особистість як «система систем» психологічних влас...
	Основні поняття теми: загальне, типове, індивідуальне в особистості; підсистеми в структурі особистості; принцип розвитку; персоналізація; персональна надбудова.
	Особистість як інтегральна психологічна якість у працях С. Максименка, Г. Балла, М. Боришевського й інших. Сучасні теорії формування особистості в українській психології. Теорія розвитку особистості школяра в навчальній діяльності (за О. Дусавицьким)....
	Моністична теорія багатовимірного розвитку особистості у працях В. Моргуна. Прикладні та прогностичні дослідження на засадах теорії багатовимірного розвитку особистості. Суб’єктність особистості (за В. Татенком). Індивід й особистість у психологічній ...

