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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка  

Інститут людини 

Кафедра психології 

особистості та соціальних 

практик 

Сорокіна Олена Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології особистості та соціальних практик 

 

Програма екзамену з 

дисципліни 

«Психологія особистості» 

Курс  1 

Спеціальність(спеціалізація) Спеціальність: 053.00.02 «Практична психологія» 

 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова (у формі тесту, що розміщений у ЕНК навчальної 

дисципліни за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16705 

Тривалість проведення: Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.   

Максимальна кількість 

балів: 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Зміст підсумкового контролю: проведення підсумкового тестування 

включає контроль теоретичної і практичної підготовки студента з 

програмного матеріалу навчальної дисципліни. 

Підсумковий тест включає випадкові питання різного рівня складності 

за всіма змістовими модулями:  

 13 питань рівня А (прості питання); 

 13 питань рівня Б (питання середнього рівня складності); 

 14  питань рівня В (складні, пошукові питання). 

У підсумковому  контролі  використовуються такі види тестових 

завдань: 

 з вибором відповіді «Так / Ні», 

 з вибором однієї правильної відповіді, 

 з вибором двох або трьох правильних відповідей, 

 на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень, 

 на встановлення послідовності. 

Оцінка за підсумковий тест може складати від 0 (mіn) балів до 40 (max) 

балів. Надається лише одна спроба для проходження тесту.  

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік 

питань: 

 

 

 

1. Особистість як предмет психологічного аналізу. 

2. 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. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16705


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. 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. Поняття особистісної зрілості. 

27. Самоактуалізацію особистості та шляхи її досягнення. 

28. Поняття самопрезентації особистості у сучасній психології.  

29. Стратегії і тактики самопрезентації особистості. 

30. Умови успішної самопрезентації особистості. 
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Олена Сорокіна 
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