
 
 

  



 
  



1. Опис навчального модуля 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 3/90 
Курс 3  
Семестр 5  
Кількість змістових модулів з розподілом:  3 
Обсяг кредитів 3  
Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні 42  
Модульний контроль 6  
Семестровий контроль   
Самостійна робота 42  

Форма семестрового контролю   
 

2. Мета та завдання навчального модуля 
Мета навчального модуля: забезпечення майбутніх психологів 

знаннями з соціальної психології особистості та озброєння, на основі 
теоретичних знань, уміннями і навичками вирішення проблем особистості на 
практиці.   

Завдання навчального модуля: 
 Ознайомити студентів з сутністю поняття особистість, основними  

напрямками її дослідження в соціальній психології. 
 Формувати у студентів розуміння природи і специфіки проблем, які 

виникають в особистості на різних етапах її соціалізації. 
 Розкрити  особливості входження особистості в соціальну групу та 

становлення її соціальної поведінки. 
  Навчити майбутнього фахівця застосовувати методи дослідження 

особистості.  
 Сприяти становленню у майбутніх фахівців здатності вбачати та 

усвідомлювати соціально-психологічні проблеми особистості, гармонізувати 
її розвиток.  
 
3. Результати навчання за модулем 
Внаслідок опанування змісту навчального модуля «Соціальна психологія 
особистості» у студентів формуються такі навчальні компетентності:  

 знання категоріально-понятійного апарату психології;  
 здатність будувати ефективну партнерську взаємодію з клієнтами без 

упередженого ставлення до їх індивідуальних якостей і потреб;  



 вміння 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; 

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

 навички складання і реалізації плану консультативного процесу з 
урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей 
клієнта, встановлювати ефективність власних дій; 

 навички складання та реалізації програми психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до запиту; 

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

4. Структура навчального модуля 
Тематичний план  

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Феномен особистості в соціальній психології 
Тема 1. Особистість з погляду 
соціальної психології 

13 2 2    9 

Тема 2. Моделі особистості в 
зарубіжній і вітчизняній соціальній 
психології   

15 2 2 2   9 

Модульний контроль 2  
Разом 30 4 4 2   18 

Змістовий модуль 2. Особистість в системі соціальних зв’язків 
 
Тема 1.Соціально-психологічні 
проблеми соціалізації особистості 

17 4 4 2   7 



Тема 2. Соціально-рольові 
характеристики особистості 

11 2 2    7 

Модульний контроль 2  
                                                   Разом 30 6 6 2   14 

Змістовий модуль 3. Проблеми особистісного зростання та 
самотворення 

Тема 1. Регуляція соціальної  
поведінки особистості 

13 4 2 2   5 

Тема 2. Духовний розвиток та 
самотворення особистості 

15 2 4 4   5 

Модульний контроль 2  
Разом 30 6 6 6   10 

Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

  

Усього 90 16 16 10   42 
 

5. Програма навчального модуля 
 

Змістовий модуль 1. 
Феномен особистості в соціальній психології 

Лекція 1 Особистість з погляду соціальної психології (2 год.) 
Створення психологічно обумовленої стратегії та тактики вивчення 

особистості. Основні сучасні підходи до пізнання феномена особистості у  
соціальній психології. 

Поняття індивід, індивідуальність, особистість. Біосоціальна суть 
особистості. Соціально-психологічні якості особистості. Атрибути 
особистості: свідомість, динамічність, активність, неповторність. Ознаки 
особистості. Простори існування та структура особистості. 

Основні поняття: індивід, індивідуальність, особистість, активність 
особистості. 

Семінар1. Особистість з погляду соціальної психології.  
 
Лекція 2. Моделі особистості в зарубіжній і вітчизняній соціальній 

психології  (2год.)  
Загальна характеристика соціально-психологічних теорій особистості 

(біхевіоризм, необіхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз, гуманістична 

психологія, інтеракціонізм). Підходи до структури особистості. Детермінанти 

соціальної поведінки. Основні напрямки дослідження особистості у 

вітчизняній психологічній науці.  

 Порівняльна характеристика основних моделей особистості 

представників різних психологічних шкіл.  

Основні поняття: система конструктів, система рис, система 
особистісних смислів, теорії особистості. 



Семінар 2. Моделі особистості в зарубіжній і вітчизняній соціальній 
психології. 

 Практичне заняття 1. Проблема особистісної зрілості  у різних 
психологічних школах. 

 
Змістовий модуль 2. 

Особистість в системі соціальних зв’язків 
Лекція 3-4. Соціально-психологічні проблеми соціалізації 

особистості (4год.) 
 Поняття соціалізації особистості. Первинна та вторинна соціалізація 

особистості. Структура процесу соціалізації. Підходи до визначення етапів 
соціалізації. Зміст процесу соціалізації в різних наукових напрямках.  Сфери 
соціалізації. Критерії соціалізованості особистості.  Інститути та агенти 
соціалізації.   

 Основні механізми соціалізації. Формування захисних функцій 
особистості у процесі соціалізації.  Провідні чинники гендерної соціалізації. 
Соціалізація у віковій періодизації особистості. 

  Основні поняття: соціалізація,   ідентифікація, соціальна фасилітація, 
конформність. 

Семінар 3-4. Соціалізація особистості. 
Практичне заняття 2. Моделі соціалізації особистості.  
 

 Змістовий модуль 3. 
Проблеми особистісного зростання та само творення 

Лекція 6-7.  Регуляція соціальної   поведінки особистості (4год.) 
Поняття соціальна поведінка особистості. Особливості регулювання 

суспільної поведінки особистості. Зовнішні чинники регуляції поведінки 
особистості. Елементи системи громадського контролю поведінки 
собистості: технологічний; інституційний; моральний.  

Особистість  як   суб'єкт громадського контролю. Моральна свідомість. 
Я-концепція як механізм регуляції поведінки особистості. Структура 

самосвідомості: самопізнання, самооцінка, самоконтроль. Механізми 
формування самооцінки. Самоповага. Самоефективність.  

Соціальна установка як регулятор соціальної поведінки людини. 
Дослідження структури атитюду.Теорія регуляція соціальної поведінки 
особистості  В. А. Ядова. 

Основні поняття: соціальна поведінка, моральна свідомість, «Я-
концепція», атитюд.      

Семінар 6.   Соціальна поведінка особистості. 
Практичне заняття 3. «Я концепція» як детермінанта соціальної 

поведінки особистості. 
 
 
 
 



Лекція 8. Духовний розвиток та самотворення особистості (2год.) 
Соціальне життя сучасної особистості. Соціально-психологічні 

практики особистісного життєконструювання у сучасному світі. Спосіб 
життя особистості. Стиль життя. Поняття духовність особистості. Складові 
духовності особистості. Духовний розвиток особистості.  

Виміри соціально-психологічних проблем особистості (підструктура 
спілкування, підструктура спрямованості, підструктура характеру, 
підструктура самосвідомості, підструктура досвіду тощо).  Механізми 
гармонізації особистісного розвитку. 

  Основні поняття: духовність, духовний розвиток особистості, 
життєконструювання, гармонізація особистісного розвитку. 

Семінар 7.  Духовний розвиток  особистості 
Семінар 8.  Самотворення особистості. 
Практичне заняття 4-5. Методи гармонізації особистісного 

становлення.     
 

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 3 3 
Відвідування 
семінарських занять 

1 2 2 3 3 3 3 

Відвідування 
практичних занять 

1 1 1 1 1 3 3 

Робота на семінарському 
занятті 

10 2 20 3 30 3 30 

Робота на практичному 
занятті 

10 1 10 1 10 3 30 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - -  -  -  -  -  -  
Разом  65  77  99 

Максимальна кількість балів: 241 
Розрахунок коефіцієнта:  241 : 100 = 2,41 

 



 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1.  

Феномен особистості в соціальній психології  
Тема 1. Особистість з погляду соціальної психології. – 9 год. 
  
1. Висвітлити підхід до проблеми особистості у творах улюбленого 

письменника. Дати порівняльну характеристику особливостей розгляду 
проблем особистості у художній та психологічній літературі. Підготувати 
виступ на семінарське заняття.   

Тема 2. Моделі особистості в зарубіжній і вітчизняній соціальній 
психології. – 9 год. 
          1. Знайти у мережі інтернету журнали з соціальної психології за останні 
півроку. Відшукати  в них публікації, присвячені дослідженню проблем 
особистості. Скласти бібліографічний список. Виділити і зробити анотації 
трьох досліджень.    

  
Змістовий модуль 2.  

Особистість в системі соціальних зв’язків  
Тема 3. Соціально-психологічні проблеми соціалізації            

особистості. – 7 год. 
1. Підготувати розповідь про етапи становлення особистості 

засновника одного із напрямків соціальної психології (на основі дослідження 
його біографії).   

Тема 4. Соціально-рольові характеристики особистості. – 7 год. 
1. Проаналізувати способи покращення самопочуття особистості в 

студентській групі. Розробити рекомендації кураторам, старостам групи, 
щодо роботи зі студентами з різним соціометричним статусом.  

 
Змістовий модуль 3.  

Проблеми особистісного зростання та самотворення 
Тема  5.  Регуляція соціальної  поведінки особистості . – 5 год. 
1. Підібрати банк методик для діагностики особливостей «Я-концепції 

особистості». 
Тема 6. Духовний розвиток та самотворення особистості . – 5 год. 
1. Описати власні етапи соціалізації. Виділити проблеми, які 

виникали на різних етапах. Намітити шляхи самовдосконалення. Окремо 
підготувати письмове резюме за схемою: 

-освіта, професійна діяльність; 
-досвід роботи; 
-захоплення; 
-особисті якості; 
-додаткові відомості. 

 



Критерії оцінювання самостійної роботи  студента 
     5балів – максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 

виконання одного завдання для самостійної роботи. Воно оцінюється за 
такими критеріями: 

 своєчасність виконання навчальних завдань1б; 
 повний обсяг їх виконання1б; 
 якість виконання навчальних завдань 2 б; 
 творчий підхід у виконанні завдань1б. 
Кількість та складність завдань залежить від кількості годин відведених  

на самостійну роботу до того або іншого модуля . Загальна оцінка за 
виконання самостійної роботи до змістового модуля визначається так: сума 
набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  розділити на 
кількість завдань (зазвичай це 2 завдання). Максимальна кількість балів за 
модуль – 5б. 

 Таблиця 6.2.1 

Карта самостійної роботи студента 
Теми курсу (кількість годин) Академічний 

контроль 
К-сть 

завдань 
Бали Термін 

виконання 
Змістовий модуль І. 

Феномен особистості в соціальній психології  
Тема1. Особистість з погляду 
соціальної психології (9год.) 

семінар, модульний 
контроль  

1 
 

5  
 

до семінару 
1 

Тема 2. Моделі особистості в 
зарубіжній і вітчизняній соціальній 
психології (9год.) 

семінар, модульний 
контроль  

1 
 

5 
 

до семінару 
2 

разом  2 10    
Підсумковий бал виконання самостійної роботи до модуля: суму 
набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  
розділити на кількість завдань.   

5 до МКР 1 

Змістовий модуль ІІ.  
Особистість в системі соціальних зв’язків  

Тема3.Соціально-психологічні 
проблеми соціалізації            
особистості (7 год.) 

семінар, модульний 
контроль  

1 
  

5  
  

до семінару 
3 

Тема 4.Соціально-рольові 
характеристики особистості (7 год.)  

семінар, модульний 
контроль  

1 
  

5  
  

до семінару 
4 

разом  2 10  
Підсумковий бал виконання самостійної роботи до модуля: суму 
набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  
розділити на кількість завдань.   

5 до МКР 2 

Змістовий модуль ІІІ.  
Проблеми особистісного зростання та самотворення 

Тема 5.Регуляція соціальної  
поведінки особистості (5год.) 

семінар, модульний 
контроль  

1 
  

5  
  

до семінару 
5 

Тема 6.Духовний розвиток та 
самотворення особистості (5год.) 

семінар, модульний 
контроль  

1 
  

5  
  

до семінару 
6 

разом  2 10  



Підсумковий бал виконання самостійної роботи до модуля: суму 
набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  
розділити на кількість завдань.  

5 до МКР 3 

Разом до навчальної дисципліни 
Кількість годин: 42 год. Підсумковий бал 15   

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 
Модульні  контрольні роботи виконуються після завершення вивчення 

навчального  матеріалу змістового модуля в письмовій формі з 
використанням роздрукованих завдань. Кожна модульна робота містить три 
блоки завдань 

Таблиця 6.3.1 
Завдання модульної роботи та критерії їх  оцінювання 

Номер 
блоку 

завдань  

 Призначення  Форма Критерії оцінювання Макс. 
кількість 

балів 

Перший визначення якості 
володіння базовими 
поняттями 

10 тестів  кожна правильну 
відповідь – 1 бал 

10 

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

запитання, 
що 
передбачає  
розгорнуту 
відповідь 

- повнота розкриття 
питання; 
- здатність до 
обґрунтування та 
конкретизації; 
- логічна послідовність; 
- вміння формулювати 
висновки; 
- творчість та 
самостійність 

5 

Третій  встановлення 
спроможності до 
застосування знань на 
практиці 

психологічна 
задача 

-  практичне рішення має 
вірне теоретичне 
підгрунття;  
- зрозумілі ілюстрації та 
приклади; 
-власна інтерпретація та 
ставлення до проблеми 
- креативність 

 

10 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Не передбачено навчальним планом 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
               Не передбачено навчальним планом 

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 карта модуля 
Навчально-методична карта модуля «Соціальна психологія особистості» для 

студентів спеціальності 053 Психологія  
Разом: 90 год., із них 16 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття, 

10 год. – практичні заняття, 6 год. – модульний контроль, 42 год. – 
самостійна робота. 

 
Назва змістового 
модуля 

Феномен особистості в 
соціальній психології 

ня 

Особистість в 
системі соціальних 

зв’язків 
 

Проблеми особистісного 
зростання та самотворення  

Кількість 
 балів за  
модуль 

65 б 77 б 99 б 

Теми лекцій 1. 1. Особистість з 
погляду   
соціальної психології 
2. Моделі особистості в 
зарубіжній і 
вітчизняній соціальній 
психології 

2 б 

3-4. Соціально-
психологічні проблеми 
соціалізації 
особистості   
5.Соціально-рольові 
характеристики 
особистості 

3 б 

6-7. Регуляція 
соціальної  поведінки 
особистості 
8. Духовний розвиток 
та самотворення 
особистості 
 
3 б 

Теми практичних 
занять 

2. 1. Проблема 
особистісної зрілості  у 
різних психологічних 
школах 

3.  
  
 
 

11 б 

2.Моделі соціалізації 
особистості  
 
 

 
 
 
 

11 б 

3.Типи та риси 
особистості  
4. «Я концепція» як 
детермінанта 
соціальної поведінки 
особистості 
5. Методи гармонізації 
особистісного 
становлення   33 б 

Теми 
семінарських 
 занять  

4. 1.Соціально-
психологічна 
характеристика 
особистості 
2. Моделі особистості в 
зарубіжній і 
вітчизняній соціальній 
психології   

22 б 

3-4. Соціалізація 
особистості  
5. Особистість у групі 

 
 
 
 
 

33 б  

6.   Соціальна поведінка 
особистості 
7.  Духовний розвиток  
особистості 
8.  Самотворення 
особистості. 

 
 

33 б 
Самостійна 
робота 

Виконання сам.  
завдань до модуля  

Виконання сам.  
завдань до модуля 

Виконання сам.  
завдань до модуля  



(див. 6.2)  5 б   (див.6.2)  5 б  (див.6.2)  5 б 

Види поточного 
 контролю 

Модульна контрольна 
 робота 1 

 25 б 

Модульна контрольна  
робота 2 

 25 б 

Модульна контрольна  
робота 3 

 25 б 
Рейтингові 
 бали 

Загальна кількість балів – 241 
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 2,41 

 
8. Рекомендовані джерела 

                                         
Основна література: 

1. Москалець, В. П.Психологія особистості: навчальний посібник для 
вузів / В.П. Москалець . – Київ : ЦУЛ, 2013 . – 260 с. 

2. Практикум із соціальної психології. Навчальний посібник / 
[Укладачі.  Т.М.Зелінська, І.В Михайлова., А.Е. Демерс]. –  К.: Каравела, 
2015. – 232 с.  

3. Столяренко О.Б. Психологія особистості. Навч. посіб./                           
О. Б. Столяренко  – К.: Центр учбової літератури,  2012. – 280  с. 

 
Додаткова література: 

4. Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія: Навч.-метод. Посібник / 
Н.М.Ануфрієва, Т.М.Зелінська, Н.О.Єрмакова. – К.: Каравела, 2009. –  216 с. 

5. Копець Л. В. Психологія особистості : [навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл.] / Л.В.Копець. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 
2007. – 460 с. 

6. Помиткін Е.О.Психологія духовного розвитку особистості: 
монографія / Е.О.Помиткін. – К. : Наш час, 2007. – 280 с. 

7. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П. П. Горностая. 
– К.: Рута, 2001. – 320 с. 

8. Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб./ О.Б. Мельничук,  
Р. Ф.Пасічняк , Л.. М.Вольнова  та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 
2009. – 532 с. 

9. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості: 
підручник / Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 
2010. – 261 с. 
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	Семінар 2. Моделі особистості в зарубіжній і вітчизняній соціальній психології.
	Лекція 3-4. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості (4год.)
	Поняття соціалізації особистості. Первинна та вторинна соціалізація особистості. Структура процесу соціалізації. Підходи до визначення етапів соціалізації. Зміст процесу соціалізації в різних наукових напрямках.  Сфери соціалізації. Критерії соціаліз...
	Лекція 6-7.  Регуляція соціальної   поведінки особистості (4год.)
	Я-концепція як механізм регуляції поведінки особистості. Структура самосвідомості: самопізнання, самооцінка, самоконтроль. Механізми формування самооцінки. Самоповага. Самоефективність.
	Соціальне життя сучасної особистості. Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання у сучасному світі. Спосіб життя особистості. Стиль життя. Поняття духовність особистості. Складові духовності особистості. Духовний розвиток особист...
	Виміри соціально-психологічних проблем особистості (підструктура спілкування, підструктура спрямованості, підструктура характеру, підструктура самосвідомості, підструктура досвіду тощо).  Механізми гармонізації особистісного розвитку.


