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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія особистості», 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

231 «Соціальна робота». 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є  основні поняття, 

принципи теорій особистості, основні постулати відносно природи людини. 

Міждисциплінарні звʼязки: дисципліни фахового спрямування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Вступ до психології особистості. 

Змістовий модуль 2. Основні підходи до вивчення особистості в психології. 

Змістовий модуль 3. Психологічна характеристика особистості. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є:  

2. надання відповідних знань та висвітлення основних психологічних 

підходів до розуміння особистості, узагальнення знань про окремі 

психічні якості в інтегральне поняття особистості, отримання практичних 

умінь з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, 

формування в студентів професійної самосвідомості щодо використання 

психологічних знань у діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 аналіз умов становлення, функціонування і розвитку особистості; 

 розкриття процедур особистісного самопізнання; 

 ознайомлення з основними підходами, теоретичними концепціями, щодо 

сутності і структури особистості; 

 висвітлення можливостей застосування набутих знань у психологічній 

практиці;  

 ознайомлення з методиками діагностики індивідуально-психологічних 

якостей особистості. 

2.1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 теоретико-методологічні засади та принципи, завдання, проблеми та 

методи дисципліни «Психологія особистості»; 

 категорійно-понятійний апарат науки, його специфіку та закономірності 

функціонування в сфері суспільних відносин та поведінки; 

 основні напрямки психології особистості (психоаналіз, біхевіоризм, 

когнітивна психологія, гуманістична психологія тощо); 

 психологічну структуру особистості; індивідуально- і соціально-

психологічні закономірності поведінки та діяльності; 

 психологічні чинники, які зумовлюють особливості поведінки та 

діяльності особистості.  

вміти: 

 інтегрувати набуті знання з метою кращого розуміння особистості; 

 застосовувати набуті знання для пояснення і прогнозування особистісного 

розвитку, поведінки особистості; 

 уміннями та навичками професійно-психологічної спостережливості, 

уміннями складання психологічного портрету; 

 навичками діагностики та аналізу поведінки особистості; 
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 первісними вміннями діагностики психологічних якостей особистості. 

 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ECTS. 

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Вступ до психології особистості 

Тема 1. Предмет психології особистості. Основні напрями вивчення 

особистості. Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, 

індивідуальність.Основні етапи історії досліджень особистості. 

Тема 2. Методи дослідження особистості. Методи пояснення психіки 

людини. Методи розуміння психіки людини. Методи впливу на психіку 

людини. Результати сучасних досліджень особистості. 

Тема 3. Земний шлях особистості та її буття. Земний шлях особистості 

як сукупність життєвих процесів. Простір, час та енергія особистості. Людське 

життя у різних вимірах. Гармонія і дисгармонія особистості. Вибір особистістю 

свого життєвого шляху та його корекція. 

Змістовий модуль 2. Основні підходи до вивчення особистості в психології 

Тема 4. Концепції особистості фрейдизму і неофрейдизму. Теорія 

особистості З. Фрейда. Аналітична психологія К. Юнга. Індивідуальна 

психологія А. Адлера. Соціокультурна психологія Карен Хорні. Гуманістичний 

психоаналіз Е. Фромма. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона. 

Тема 5. Диспозиційний напрям у психології особистості. Загальна 

характеристика диспозиційного напряму у психології особистості. 

Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта. Теорія типів особистості 

Ганса Айзенка. Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела. 

Тема 6. Діагностики індивідуально-психологічних якостей 

особистості (диспозиційний підхід). Провести Тест Кеттелла (16 RF-

опитувальник) Даний тест універсальний, практичний, дає багатогранну 

інформацію про індивідуальність. 

Тема 7. Когнітивний підхід до особистості. Загальна характеристика 

когнітивного підходу до особистості. Розвиток мислення в онтогенезі (теорія 

Жана Піаже). Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі. Теорія поля 

Курта Левіна. 

Тема 8. Гуманістичний напрям у психології особистості. Загальна 

характеристика гуманістичного напряму. Теорія самоактуалізації Абрахама 

Маслоу. Феноменологічна теорія Карла Роджерса. Особистість у логотерапії 

Віктора Франкла. Екзистенційна психологія Ролло Мея. 

Тема 9. Теорії особистості психологів США і Европи. Соціально-

когнітивна теорія особистості Альберта Бандури. Теорія соціального научіння 

Джуліана Роттера. Психологія свідомості Вільяма Джемса. Особистість в 

«описовій психології» В. Дільтея та Е. Шпрангера. Теорії особистості у 

французькій соціологічній школі. Транзактний аналіз Еріка Берна. 

Тема 10. Особистість у радянській психології. Погляди вітчизняних 

учених на психологічну структуру особистості. Ленінградська школа. 

Московська школа. Київська школа. 
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Змістовий модуль 3. Психологічна характеристика особистості.  

Тема 11. Індивідуально-психологічні властивості особистості. 

Загальна характеристика властивостей людини як індивіда. Погляди психологів 

на роль генетичних чинників у розвитку особистості. Вікові індивідні 

властивості та особистість. Статевий диморфізм і статева ідентифікація 

особистості. Основні підходи до дослідження темпераменту. 

Тема 12. Соціально-психологічна характеристика особистості. 
Соціально зумовлені характеристики особистості. Поняття про характер. 

Типологія характерів . Акцентуації характеру. Поняття про мотивацію та її 

місце в структурі психіки. Теорії мотивації. 

Тема 13. Психологічний портрет особистості. На основі самостійно 

підібраних студентом психологічних методик (не менше 4-х методик) скласти 

психологічний портрет особистості. 

Тема 14. Розвиток і формування особистості. Характеристика понять 

«розвиток» і «формування» особистості. Основні теорії розвитку особистості в 

дитинстві. Розвиток і формування самосвідомост. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Варій М. Й. Психологія особистості: Навч. пос. / М. Й. Варій. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. 

2. Москалець В. П. Психологія особистості: Навч. пос. / В. П. Москалець. – 

Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 262 с. 
3. Столяренко О. Б. Психологія особистості: Навч. пос. / О. Б. Столяренко. – 

Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с. 
Допоміжна 

1. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П. П. Горностая. – К.: 

Рута, 2001. – 320 с.  

2. Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб./ Мельничук Оксана 

Богданівна, Пасічняк Руслана Федорівна, Вольнова Леся Миколаївна та 

ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та письмових 

опитувань на практичних заняттях, тестувань, письмових контрольних робіт, 

підсумковий контроль – іспит у тестовій формі. 

 


