


 
 

 



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 1  

Семестр 2  

Кількість змістових модулів з розподілом:  6 

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні 70  

Модульний контроль 12  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 68  

Форма семестрового контролю екзамен  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – розкрити сутність, структуру й прояви особистості, чинники та 

механізми її розвитку; ознайомити з основними теоріями особистості; 

сприяти формуванню загальної психологічної культури і готовності 

студентів до професійної діяльності. 

Завдання курсу: 

• формування здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

• сприяння набуттю знання та розуміння предметної області в сфері 

психології особистості;  

• формування здатності оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології особистості;  

• аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та розвитку особистості  

• розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків людини, здатність 

пояснити причини виникнення психологічних проблем особистості та 

знайти шляхи їх вирішення  

• формування здатністі самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел 

• усвідомлення норм професійної етики, прагнення до особистісного та 

професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

У процесі засвоєння змісту навчальної дисципліни «Психологія особистості» 

у студентів формуються такі компетентності: 

• здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 



навчання, саморозвитку і самореалізації, 

• аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми особистості та пропонувати шляхи їх розв’язання  

• розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

особистості в контексті професійних завдань  

• здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань.  

• обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

• формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.  

• рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

• пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання.  

• формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Особистість як предмет психологічного аналізу 

Тема 1. Психологія особистості як 

наука  

14 2 2 2   8 

Тема 2. Поняття особистості у 

сучасній психології 

14 2 2 2   8 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4 4   16 
Змістовий модуль 2. Зарубіжні теорії особистості 

Тема 3. Психодинамічний та 

біхевіоральний напрями в 

психології особистості 

14 2 2 4   6 

Тема 4. Гуманістичний підхід в 12 2 2 4   4 



дослідженні особистості 
Модульний контроль 2  

Разом 28 4 4 8   10 

Змістовий модуль 3. Когнітивні концепції особистості 

Тема 5. Диспозиційний напрям в 

психології особистості 

12 2 2 4   4 

Тема 6.Когнітивна теорія Дж. Келлі  8 2 2    4 
Модульний контроль 2       

Разом 22 4 4 4   8 
Змістовий модуль 4. Вітчизняні концепції особистості 

Тема 7. Концепції особистості за 

діяльнісного наукового підходу 

12 2 2 4   4 

Тема 8. Особистість як інтегральна 

психологічна якість  

8 2  2   4 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 2 6   8 
Змістовий модуль 5. Самовизначення і самопрезентація особистості  

Тема 9. Самовизначення 

особистості. Особистісна зрілість 

10 2  2   6 

Тема 10. Самопрезентація та 

самоефективність особистості 

10  2 2   6 

Модульний контроль 2  

Разом 22 2 2 4   12 
Змістовий модуль 6. Основні тенденції розвитку психології особистості 

Тема 11. Сучасні тенденції 

психології особистості 

11  2 2   7 

Тема 12. Міждисциплінарний 

підхід у вивченні особистості 

13 2 2 2   7 

Модульний контроль 2  

Разом 26 2 4 4   14 
Підготовка та проходження контрольних 

заходів 
30  

Усього 180 20 20 30   68 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Особистість як предмет психологічного аналізу 

Лекція 1. Психологія особистості як наука (2 години) 

Психологія особистості як галузь психологічного знання. Етапи 

становлення психології особистості. Наукові підходи дослідження 

особистості: об’єктивний, суб’єктивний та проективний. Основні стратегії та 

методи дослідження особистості. Етичні принципи при дослідженні 

особистості.  



Основні поняття теми: об’єктивний, суб’єктивний та проективний 

підходи; стратегії дослідження, типи тестів особистості 

 

Лекція 2. Поняття особистості у сучасній психології (2 години) 

Особистість як психологічна реальність. Визначення поняття 

«особистість». Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», 

«індивідуальність», «суб’єкт», «особа», «персона». Проблема біологічного та 

соціального у структурі особистості. Духовна складова природи людини. 

Структурний і системний наукові підходи у вивченні особистості. 

Основні поняття теми: людина, індивід, особистість, суб’єкт 

діяльності, індивідуальність. 

 

Семінар 1. Психологія особистості як галузь психологічної науки. 

Семінар 2. Психологічна структура особистості у науковому дискурсі 

Практичне заняття 1-2. Методи дослідження особистості 

 

Змістовий модуль 2. Зарубіжні теорії особистості  

Лекція 3. Психодинамічний та біхевіоральний напрями в психології 

особистості (2 години) 

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. Теорія 

научіння Б. Скіннера. Соціально-когнітивна теорія особистості А. Бандури. 

Основні поняття теми: несвідоме, передсвідоме, свідоме, колективне 

несвідоме, архетип, соціальний інтерес, базальна тривога; поведінка, реакція, 

підкріплення, покарання  

 

Лекція 4. Гуманістичний підхід у дослідженні особистості. (2 години) 

Проблема особистості в гуманістичній психології. Психологічна теорія 

свідомості В. Джемса. Феноменологічна теорія особистості К. Роджерса. 

Гуманістична концепція А.Маслоу. Проблема особистості в логотерапії 

В. Франкла. Екзистенційна теорія Р. Мея. 

Основні поняття теми: я-концепція, піраміда потреб, сенс життя 

 

Семінар 3. Психоаналітична теорія З. Фрейда.  

Семінар 4. Соціально-когнітивна теорія А. Бандури.  

Практичне заняття 3. Метод незавершених речень як метод дослідження 

несвідомого 

Практичне заняття 4 - 5. Практичне застосування теорії А. Адлера. 

Практичне заняття 6. Діагностика потребнісної сфери за А Маслоу. 

 

 



Змістовий модуль 3. Когнітивні концепції особистості 

Лекція 5. Диспозиційний напрям психології особистості (2 години). 

Диспозиційний напрям у психології особистості. Теорія особистості 

Г. Олпорта. Кардинальні, основні, вторинні риси особистості. Теорія типів 

особистості Г. Айзенка. Теорія рис Р.Кеттелла. Велика п’ятірка рис 

особистості. 

Основні поняття теми: риса особистості, кардинальна, основна, вторинна 

риса, особистісні опитувальники 

 

Лекція 6. Когнітивні концепції особистості (2 години). 

Когнітивні концепції особистості. Концепція особистісних конструктів 

(Дж. Келлі). Теорія поля К. Левіна. Концепції взаємодії ситуації та особистості. 

Теорія соціального научіння Дж.Роттера. Концепція локусу контролю. Ціннісні 

орієнтації як змістовна характеристика спрямованості особистості 

Основні поняття теми: особистісні конструкти, соціальна особистість, 

самопідкріплення, самоефективність, потенціал поведінки, локус контролю, 

творча особистість. 

 

Семінар 5. Теорії рис: Г. Олпорт, Г. Айзенк,  Р. Кеттелл.  

Семінар 6. Теорія особистісних конструкців Дж.Келлі  

Практичне заняття 7-8. Особистісний опитувальник Р. Кеттелла  

 

Вітчизняні концепції особистості 

Лекція 7. Концепції особистості за діяльнісного наукового підходу  

(2 години) 

Концепції особистості у вітчизняній психології за діяльнісного наукового 

підходу (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв та ін.). Проблема особистості в 

роботах Б. Г. Ананьєва. Теорія особистості у працях Г. С. Костюка. Динамічна 

функціональна теорія особистості за К. К. Платоновим. Особистість у концепції 

С. Л. Рубінштейна. 

Основні поняття теми: загальне, типове, індивідуальне в особистості; 

підсистеми в структурі особистості  

 

Лекція 8. Особистість як інтегральна психологічна якість (2 години) 

 

Концепція українського персоналізму О. Ю. Кульчицького. 

Особистість як інтегральна психологічна якість у працях С. Д. Максименка, 

Г. О. Балла, М. Й. Боришевського та інших. Суб’єктність особистості (за 

В. О. Татенком). Життєвий світ особистості (за Т. М. Титаренко) та стратегії 

її самореалізації. 

Основні поняття теми: персоналізація; життєвий простір особистості; 

життєвий час особистості. 



Семінар 7. Проблема комплексного вивчення людини в теорії Б.Г.Ананьєва  

Практичне заняття 9-10. Методика дослідження самоставлення В. В. Століна-

С.Р.Пантилєєва   

Практичне заняття 11. Смисложиттєві орієнтації Д.О.Леонтьєва 

 
Змістовий модуль 5. Самовизначення і самопрезентація особистості  
 

Лекція 9. Самовизначення особистості. Зріла особистість (2 години) 

Поняття самовизначення особистості. Професійне, особистісно-

колективістське та життєве самовизначення особистості. Поняття особистісної 

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

особистість (Е. Фромм). Самоактуалізована особистість та її характеристики. 

Особисте зростання і вершинні переживання (А. Маслоу). Особистість повного 

функціонування (К. Роджерс). Самоактуалізація та шляхи її досягнення.  

Основні поняття теми: самовизначення особистості, особистісна зрілість, 

особисте зростання, зріла особистість, самоактуалізація 

 

Семінар 8. Проблема самоефективності особистості 

Практичне заняття 12. Дослідження самоактуалізації за А.Маслоу 

Практичне заняття 13. Умови та чинники самоефективності особистостіі 

 

Змістовий модуль 6. Основні тенденції розвитку сучасної психології 

особистості 

 

Лекція 10. Міждисциплінарний підхід у вивченні особистості (2 години) 

Актуальні питання теоретичних та емпіричних досліджень особистості. 

Основні тенденції розвитку сучасної психології особистості. Проблеми, що 

розділяють теоретиків в сфері психології особистості: внутрішні та зовнішні 

чинники поведінки, узгодження поведінки у часі та різних ситуаціях, різні 

стани свідомості та поняття несвідомого. Структура особистості. Вплив на 

поведінку минулого, теперішнього та майбутнього. Єдність поведінки та 

поняття Я. Актуальні питання сучасної психології особистості. 

Основні поняття теми: внутрішні та зовнішні чинники поведінки, 

узгодження поведінки у часі та різних ситуаціях, вплив минулого  

 

Семінар 9. Сучасні тенденції розвитку психології особистості 

Семінар 10. Людина як предмет наукового дослідження  

Практичне заняття 13. Дослідження особистості за методикою Лірі. 

Практичне заняття 14 - 15. Дослідження ціннісної сфери особистості 

 

 

 

 

 

 



6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента  Модуль 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Відвідування 

семінарських занять 

1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

Відвідування практичних 

занять 

1 2 2 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 

Робота на семінарському 

занятті 

10 2 20 2 20 2 20 1 10 1 10 2 20 

Робота на практичному 

занятті 

10 2 20 4 40 2 20 3 30 2 20 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - - - - - 

Разом 81 103 81 81 69 80 

Максимальна кількість балів: 495 

Розрахунок коефіцієнта: 495: 60=8,25 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. Особистість як предмет психологічного аналізу 

 

Тема 1. Психологія особистості як наука (8 годин) 

Скласти порівняльну таблицю методів дослідження особистості. Визначити 

переваги та недоліки кожного з методів. – 5 балів. 

 

Тема 2. Психологічна структура особистості у науковому дискурсі 

(8 годин) 

Знайти 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 

 

 

 



Змістовий модуль 2. Зарубіжні теорії особистості  

 

Тема 3. Психодинамічний та біхевіоральний напрями в психології 

особистості годин (6 годин) 

Створити порівняльну таблицю видів підкріплень та покарань за Б.Скіннером 

– 5 балів. 

 

Тема 4. Гуманістичний підхід в психології особистості (4 години) 

Схематично зобразити внесок психологів-гуманістів в тлумачення 

рушійних сил розвитку особистості (А. Масолу, К. Роджерс, В. Франкл) – 

5 балів. 
 

Змістовий модуль 3. Когнітивні концепції особистості 

 

Тема 5. Диспозиційний напрям в психології особистості  

(4 години) 

Створити порівняльну таблицю рис особистості за Г. Олпортом, Г.Айзенком, 

Р.Кеттеллом – 5 балів. 

 
Тема 6. Когнітивна теорія Дж. Келлі (4 години) 

Опрацювавши тему «Когнітивна теорія Дж.Келлі» за підручником і 

першоджерелами, укласти її опорно-логічну схему – 5 балів. 
 

Змістовий модуль 4. Вітчизняні концепції особистості 

 

Тема 7. Концепції особистості за діяльнісного наукового 

підходу (4 години)  

В табличній формі порівняти поняття концепції Б. Г. Ананьєва «індивід», 

«особистість», «індивідуальність», «суб’єкт»– 5 балів. 
 

Тема 8. Особистість як інтегральна психологічна якість (4 години) 

Опрацювати концепцію В.В. Мясищева, укласти її опорно-логічну схему – 5 

балів. 
 

Змістовий модуль 5. Самовизначення і самопрезентація 

особистості  

 

Тема 9. Самовизначення особистості. Особистісна зрілість (6 годин) 

Створити порівняльну таблицю визначень зрілої особистості за різними 

персонологами – 5 балів. 
 

Тема 10. Самопрезентація та самоефективність особистості сфери 

 (6 годин) 

Підготувати есе, в якому розглянути успішні та неуспішні способи власної 

самопрезентації. Запропонувати шляхи її покращення – 5 балів. 



Змістовий модуль 6. Основні тенденції розвитку психології особистості  

 

Тема 11. Сучасні тенденції психології особистості (7 годин) 

Опрацювати джерела, створити логічну схему розвитку психології 

особистості у ХХ-ХХІ ст. – 5 балів. 
 

Тема 12. Міждисциплінарний підхід у вивченні особистості (7 годин) 
Розробити схему зв’язків психології особистості з різними науковими 
галузями – 5 балів. 

 
Критерії оцінювання самостійної роботи. 

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

– своєчасність виконання навчальних завдань – 1 бал; 
– повний обсяг їх виконання – 1 бал; 
– якість виконання навчальних завдань – 2 бали; 
– творчий підхід у виконанні завдань – 1 бал. 

 

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 модульної контрольної робіти 

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  

Критерії оцінювання  Максимальна 

кількість балів  

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне питання 

білету з педагогіки вищої школи 

15 

Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне питання 

білету з психології вищої школи 

15 



 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 

1. Охарактеризуйте особистість як предмет психологічного аналізу. 

2. Окресліть поняття особистості у сучасній психології. 

3. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», 

«індивідуальність», «суб’єкт», «особа», «персона»? 

4. Методи дослідження особистості? 

5. Основні стратегії дослідження особистості  

6. Проективні методи дослідження особистості. Види стимульного 

матеріалу в проективних методиках. 

7. Психодинамічний підхід у вивченні особистості.  

8. Топографічна модель особистісної організації за З. Фрейдом. 

9. Структура особистості за З. Фрейдом. Захисні механізми Его. 

10. Основні концепції і принципи аналітичної психології К. Юнга 

11. Поняття про колективне несвідоме та архетипи. Головні архетипи за 

Юнгом (персона, самість, тінь, аніма, анімус). 

12. Основні принципи та концепції гуманістичної теорії Е. Фромма.  

13. Загальні положення теорії оперантного навчання Б. Скіннера. 

14. Поняття покарання та підкріплення в теорії Б. Скіннера 

15. Основні принципи соціально-когнітивного напряму в теорії 

особистості (за А. Бандурой). 

16. Поняття локусу контролю в теорії Дж. Роттера. Інтернальний та 

екстернальний локус контролю. 

17. Цілісний та екзистенціалістський погляд на людину в гуманістичній 

теорії А. Маслоу. Ієрархія потреб за А. Маслоу. 

18. Поняття самоактуалізації в теорії А. Маслоу. 

19. Основні принципи феноменологічного напряму в теорії особистості 

(за К. Роджерсом). 

20.  Окресліть особистість у концепції людинознавства Б. Г. Ананьєва. 

21. Проблема особистості в культурно-історичній теорії Л. С. 

Виготського. 

22. Концепція особистості в діяльнісному підході О. М. Леонтьєва. 

23. Теорія особистості у працях Г. С. Костюка. 

24. Роль особистість в концепції С. Л. Рубінштейна. 

25. Особистість у працях сучасних українських психологів 

26. Охарактеризуйте поняття особистісної зрілості. 

27. Окресліть самоактуалізацію особистості та шляхи її досягнення. 

28. Опишіть поняття самопрезентації особистості у сучасній психології.  

29. Стратегії і тактики самопрезентації особистості? 

30. Окресліть умови успішної самопрезентації особистості. 

 

Правильність та аргументованість розв’язування психологічної 

задачі  

10 

Разом 40 балів 



6.6. Шкала відповідності оцінок 

 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового 

матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий 

рівень знань (умінь) в межах 

обов'язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного 

перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням курсу –

 досить низький рівень знань (умінь), 

що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

 



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

Разом: 180 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 20 год., практичні заняття – 30 год., модульний контроль – 12 год., самостійна робота – 68 год., 

підготовка та проходження контрольних заходів – 30 год. 

Екзамен. коефіцієнт – 8,03 

Модулі Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий 

модуль 3 

Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 

5 

Змістовий модуль 6 

Назва 

модуля 

Особистість як 

предмет 

психологічного 

аналізу 

Зарубіжні теорії 

особистості 

Когнітивні 

концепції 

особистості 

Вітчизняні 

концепції 

особистості  

Самовизначення і 

самопрезентація 

особистості 

Основні тенденції 

розвитку психології 

особистості 

Кількість 

балів за 

модуль 

 

81 

 

103 

 

81 

 

81 

 

69 

 

80 

 

Теми лекцій 

1.Психологія 

особистості як 

наука 

2. Поняття 

особистості у 

сучасній 

психології 

3. Психодинамічний 

та біхевіоральний 

напрями в 

психології 

особистості 

4. Гуманістичний 

підхід в дослідженні 

особистості 

5.Диспозиційний 

напрям в 

психології осо 

6.Когнітивна 

теорія Дж. Келлі 

особистості 

7. Концепції 

особистості за 

діяльнісного 

наукового підходу 

8. Особистість як 

інтегральна 

психологічна якість 

9. Самовизначення 

особистості. 

Особистісна 

зрілість. 

 

10.Міждисциплінарний 

підхід у вивченні 

особистості обистості 

Кількість 

балів 

2 бали 2 бали 2 бали 2 бали 1 бал 1 бал 

Теми 

семінарів 

1.Психологія 

особистості як 

галузь 

психологічної 

науки. 

2. Психологічна 

структура 

особистості у 

науковому 

дискурсі 

3.Психоаналітична 

теорія З. Фрейда.  

 4.Соціально-

когнітивна теорія А. 

Бандури.  

 

5.Теорії рис: Г. 

Олпорт, Г. 

Айзенк,  Р. 

Кеттелл.  

6.Теорія 

особистісних 

конструкців 

Дж.Келлі 

7.Проблема 

комплексного 

вивчення людини в 

теорії Б.Г.Ананьєва  

8.Проблема 

самоефективності 

особистості 

 

9.Сучасні тенденції 

розвитку психології 

особистості 

10. Людина як предмет 

наукового дослідження  

 

Кількість 22 бали 22 бали 22 бали 11 балів 11 балів 22 бали 



балів 

Теми 

практичних 

занять 

1-2. Методи 

дослідження 

особистості 

3. Метод 

незавершених речень 

як метод дослідження 

несвідомого 

4 - 5. Практичне 

застосування теорії 

А. Адлера. 

6.Діагностика 

потребнісної сфери 

за А Маслоу. 

7-8. 

Особистісний 

опитувальник  

Р. Кеттелла 

9-10. Методика 

дослідження 

самоставлення В. В. 

Століна-

С.Р.Пантилєєва   

11. Смисложит- 

тєві орієнтації 

Д.О.Леонтьєва 

12. Дослідження 

самоактуалізації за 

А.Маслоу 

13. Умови та 

чинники 

самоефективності 

особистостіі 

 

14. Дослідження 

особистості за 

методикою Лірі 

15. Дослідження 

ціннісної сфери 

особистості 

Кількість 

балів 

22 бали 44 бали 22 бали 33 бали 22 бали 22 бали 

Самостійна 

робота  

1. Порівняльна 

таблиця методів 

психології 

особистості. 

2. Аналіз визначення 

понять «особистість». 

3. Види підкріплень та 

покарань. 

4. Рушійні сили 

розвитку в 

гуманітарному напрямі 

5. Порівняння 

теорій рис 

особистості 

6. Схема теорії 

Дж.Келлі 

7. Порівняння понять 

за Б. Ананьєвим 

8. Опорно-логічна 

схема концепції В.В. 

Мясищева 

9. Модель зрілої 

особистості 

8. Аналіз способів 

власної самопрезентації. 

9. Розвиток психології 

особистості у ХХ-ХХІ ст. 

10. Наукові зв’язки 

психології особистості 

Кількість 

балів 

10 балів 10 балів 10 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 

Модульна контрольна 

робота – 25 балів 

Рейтингові 

бали 

Загальна кількість балів – 495 

Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 8,25  

Підсумковий 

контроль 

Екзамен – 40 балів 



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: 

4. Гордієнко В., Копець Л. Психологія особистості в біографіях, подіях, 

портретах. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 304 с. 

5. Киричук О. В., Киричук В. О., Киричук В. В. Народження та зростання 

духовної особистості: теорія, діагностика, тренінг: науково-методичний 

посібник. К.: Либідь. 2008. 90 с. 

6. Подшивайлов Ф. М., Сергєєнкова О. П. Мотиваційна сфера особистості: 

діагностично-розвивальний путівник. Методичні рекомендації. К.: Інститут 
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