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Інформація про дисципліну Курс «Психологія особистості» призначено для студентів другого курсу спеціальності 231 «Соціальна 

робота» денної форми навчання. 

Предметом висвітлення є основні психологічні підходи 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 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/psykholohiia-osobystosti-231-sotsial-na-robota-denna-forma
https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/psykholohiia-osobystosti-321-sotsial-na-robota-zaochna-forma


психологічних знань у діяльності. 
 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Психологія особистості» є нормативною (за вибором) дисципліною з спеціальності 231 

Соціальна робота для освітньої програми_Соціальна робота, яка викладається в __3 семестрі в обсязі 

_____3_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Мета курсу: надання відповідних знань та висвітлення основних психологічних підходів до розуміння особистості. 

Завдання курсу: 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. 

Література для вивчення 

дисципліни 

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. 

3. Субашкевич І. Р. Вплив сімейного виховання на формування ціннісних орієнтацій підлітків [Електронний ресурс] / І. Р. 

Субашкевич, Х. Т. Сеньків. // Інноваційна педагогіка. – 2020. – С. 196–201. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.innovpedagogy.od.ua/21-2. 

 

Інтернет-ресурси 

1. https://pidru4niki.com/1315091037299/psihologiya/psihologiya_simyi 

2. https://stud.com.ua/37655/psihologiya/diagnostika_diadne_vidnosin 

 

Обсяг курсу _90_годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин практичних/семінарських занять та 26 

годин самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) 

https://pidru4niki.com/1315091037299/psihologiya/psihologiya_simyi
https://stud.com.ua/37655/psihologiya/diagnostika_diadne_vidnosin


Очікувані результати 

навчання 

Програмні компетентності: 

 здатність до аналізу психічних властивостей, станів і процесів, процесів становлення, розвитку та 

соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади (ФК-3); 

 здатність до діяльності з попередження соціальних ризиків, складних життєвих обставин, 

запобігання та вирішення соціальних конфліктів (ФК-4); 

 здатність оцінювати проблеми, потреби, специфічні особливості та ресурси клієнтів (ФК-8); 

 здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи (ФК-10); 

 здатність виявляти і залучати ресурси особистості, соціальної групи та громади для виконання 

завдань професійної діяльності (ФК-11); 

 здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері (ФК-12); 

 здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад (ФК-13). 

 

Програмні результати навчання (Р): 

 здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування завдань 

спеціальності, відтворювати факти (дати, події, принципи й закономірності суспільного розвитку), 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами, робити висновки, 

аргументувати свої думки (ПРН-1); 

 розуміти наукові принципи, що лежать в основі соціальної діяльності, ідентифікувати, 

формулювати і розв’язувати завдання зі спеціальності, інтегрувати теоретичні знання та 

практичний досвід (ПРН-3); 

 давати визначення і виокремлювати основні поняття, використовувати власні приклади для 

ілюстрації відповідей, знаходити спільні риси та відмінності при порівнянні фактів, явищ, 

характеризувати соціальні явища (ПРН-4); 

 аналізувати психічні властивості і стани, характеризувати психічні процеси, різні види діяльності 

індивідів у групі, процеси розвитку, соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції особистості, 

соціально-психологічні процеси в малих та великих групах (ПРН-7); 

 практикувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, 

порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження 

соціальних ризиків та складних життєвих обставин (ПРН-8); 

 здатність використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі 

професійні навички (ПРН-9); 

 використовувати методи діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних 



особливостей та ресурсів клієнтів, проводити оцінку потреб особи та сім’ї (ПРН-10); 

 досліджувати та прогнозувати спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї, 

виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу клієнтів (ПРН-13). 

 

Після закінчення курсу студент повинен 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.  

 

Після опанування курсу студент повинен 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; 

 первісними вміннями діагностики психологічних якостей особистості. 

Ключові слова Особистість, Індивід, індивідуальність, темперамент, характер, здібності, риси особистості.. 

Формат курсу Очний 

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 



Підсумковий контроль, 

форма 

іспит 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисципліни психологія загальна, вікова та 

соціальна. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Методи навчання 

 пояснювально-ілюстративний; 

 репродуктивний; 

 проблемний; 

 частково-пошуковий (евристичний); 

 дослідницький; 

 наочні; 

 словесні; 

 практичні; 

 інтерактивні методи: метод проектів. 

 

Методи контролю 

 Усні відповіді на семінарському занятті. 

 Тестові завдання. 

 Виконання практичних робіт. 

 Написання модульних контрольних робіт. 

Необхідні обладнання Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Семінарські заняття: (27 балів) – 9 по 3 бали. 

Практичні заняття (9 балів) – 1 по 3 бали; 1 по 6 балів. 

МКР – (14 балів) – 2 по 7 балів. 



Питання до іспиту 1. Основні напрями вивчення особистості. 

2. Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність.  

3. Основні етапи історії досліджень особистості.  

4. Методи дослідження особистості Вибір особистістю свого життєвого шляху та його корекція.  

5. Теорія особистості З. Фрейда.  

6. Аналітична психологія К. Юнга.  

7. Індивідуальна психологія А. Адлера.  

8. Соціокультурна психологія Карен Хорні.  

9. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма.  

10. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона.  

11. Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта.  

12. Теорія типів особистості Ганса Айзенка.  

13. Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела.  

14. Розвиток мислення в онтогенезі (теорія Жана Піаже).  

15. Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі.  

16. Теорія поля Курта Левіна.  

17. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу.  

18. Феноменологічна теорія Карла Роджерса.  

19. Особистість у логотерапії Віктора Франкла.  

20. Екзистенційна психологія Ролло Мея.  

21. Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури.  

22. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера.  

23. Психологія свідомості Вільяма Джемса.  

24. Особистість в «описовій психології» В. Дільтея та Е. Шпрангера.  

25. Теорії особистості у французькій соціологічній школі.  

26. Транзактний аналіз Еріка Берна.  

27. Погляди вітчизняних учених на психологічну структуру особистості.  

28. Ленінградська та московська школи психології.  

29. Київська школа психології.  

30. Загальна характеристика властивостей людини як індивіда.  

31. Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвитку особистості.  

32. Вікові індивідні властивості та особистість.  

33. Статевий диморфізм і статева ідентифікація особистості.  



34. Основні підходи до дослідження темпераменту. 

35. Соціально зумовлені характеристики особистості.  

36. Поняття про характер. Типологія характерів . Акцентуації характеру.  

37. Поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки. Теорії мотивації.  

38. Характеристика понять «розвиток» і «формування» особистості.  

39. Основні теорії розвитку особистості в дитинстві.  

40. Розвиток і формування самосвідомост. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

ДОДАТОК 

Схема курсу  
Тиж.  

 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література.*** 

Ресурси в 

Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

1, 2 Тема 1. Предмет психології особистості  
Основні напрями вивчення особистості. Базові 

категорії психології особистості: індивід, 

особистість, індивідуальність. Основні етапи 

історії досліджень особистості. 

Лекція, 4 год. 1-6 Опрацювати матеріали 

лекції 

1, 2 тиждень 

1 Тема 2. Методи дослідження особистості Семінар, 2 

год. 

1-6 

Інтернет 

ресурси 

Розкрити питання: 

1. Методи пояснення психіки 

людини.  

2. Методи розуміння психіки 

людини.  

3. Методи впливу на психіку 

людини.  

4. Результати сучасних 

досліджень особистості. 

1 тиждень 



2 Тема 3. Земний шлях особистості та її буття Семінар, 2 

год. 

1-6 

Інтернет 

ресурси 

Розкрити питання: 

1. Земний шлях особистості 

як сукупність життєвих 

процесів.  

2. Простір, час та енергія 

особистості.  

3. Людське життя у різних 

вимірах.  

4. Гармонія і дисгармонія 

особистості.  

5. Вибір особистістю свого 

життєвого шляху та його 

корекція. 

2 тиждень 

3, 4 Тема 4. Концепції особистості фрейдизму і 

неофрейдизму  

Теорія особистості З. Фрейда. Аналітична 

психологія К. Юнга. Індивідуальна психологія А. 

Адлера.  

Лекція, 4 год. 1-6 Опрацювати матеріали 

лекції 

3, 4 тиждень 

3, 4 Тема 4. Концепції особистості фрейдизму і 

неофрейдизму  

 

Семінар, 4 

год 

1-6  

Інтернет 

ресурси 

Розкрити питання: 

1. Соціокультурна 

психологія Карен Хорні.  

2. Гуманістичний 

психоаналіз Е. Фромма.  

3. Епігенетична теорія 

розвитку особистості Е. 

Еріксона. 

3, 4 тиждень 

5 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. 

Лекція, 2 год. 1-6  Опрацювати матеріали 

лекції 

5 тиждень 

5 Тема 6. Діагностики індивідуально-

психологічних якостей особистості 

Практичне 

заняття, 2 год 

1-6 

Інтернет 

Провести Тест Кеттелла (16 

RF-опитувальник) Даний 

5 тиждень 



(диспозиційний підхід) ресурси тест універсальний, 

практичний, дає 

багатогранну інформацію 

про індивідуальність. 

6 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. 

Лекція, 2 год. 1-6 Опрацювати матеріали 

лекції 

6 тиждень 

6 Тема 7. Когнітивний підхід до особистості  Семінар, 2 

год. 

Дискусія 

1-6 

Інтернет 

ресурси 

Розкрити питання: 

1. Розвиток мислення в 

онтогенезі (теорія Жана 

Піаже).  

2. Теорія особистісних 

конструктів Джорджа 

Келлі.  

3. Теорія поля Курта 

Левіна. 

6 тиждень 

7 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. 

 

Лекція, 2 год. 1-6 Опрацювати матеріали 

лекції 

7  тиждень 

7 Тема 8. Гуманістичний напрям у психології 

особистості 

Семінар, 4 

год. 

 

обговорення. 

1-6 

Інтернет 

ресурси 

Розкрити питання: 

1. Теорія самоактуалізації 

Абрахама Маслоу.  

2. Феноменологічна теорія 

Карла Роджерса.  

3. Особистість у 

логотерапії Віктора 

7 тиждень 



Франкла.  

4. Екзистенційна 

психологія Ролло Мея. 

8, 9 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.  

Лекція, 4 год. 1-6 Опрацювати матеріали 

лекції 

8, 9 тиждень 

8, 9 Тема 9. Теорії особистості психологів США і 

Европи 

Семінар, 4 

год. 

1-6 Розкрити питання: 

1. Соціально-когнітивна 

теорія особистості 

Альберта Бандури.  

2. Теорія соціального 

научіння Джуліана 

Роттера.  

3. Психологія свідомості 

Вільяма Джемса.  

4. Особистість в «описовій 

психології» В. Дільтея 

та Е. Шпрангера.  

5. Теорії особистості у 

французькій 

соціологічній школі.  

6. Транзактний аналіз 

Еріка Берна. 

8, 9 тиждень 

10, 11 Тема 10. Особистість у радянській психології 
Погляди вітчизняних учених на психологічну 

структуру особистості. Ленінградська школа. 

Московська школа. Київська школа. 

Лекція, 4 год. 

 

1-6 

Інтернет 

ресурси 

Опрацювати матеріали 

лекції 

10, 11 

тиждень 

10 Тема 10. Особистість у радянській психології Семінар, 2 1-6  Розкрити питання: 10 тиждень 



 год. 

Робота в 

парах, 

дискусія. 

Інтернет 

ресурси 

 

1. Погляди вітчизняних 

учених на психологічну 

структуру особистості.  

2. Ленінградська школа.  

3. Московська школа.  

4. Київська школа. 

11 Модульний контроль 2 Практичне 

заняття, 2 год. 

1-6 Тести 11 тиждень 

12 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. 

 

Лекція, 2 год. 1-6 

Інтернет 

ресурси 

Опрацювати матеріали 

лекції 

12 тиждень 

12 Тема 11. Індивідуально-психологічні 

властивості особистості 

Семінар, 2 

год. 

 

1-6 

Інтернет 

ресурси 

Опрацювати питання: 

1. Загальна характеристика 

властивостей людини як 

індивіда.  

2. Погляди психологів на 

роль генетичних 

чинників у розвитку 

особистості.  

3. Вікові індивідні 

властивості та 

особистість.  

4. Статевий диморфізм і 

статева ідентифікація 

особистості.  

5. Основні підходи до 

дослідження 

темпераменту. 

12 тиждень 



13, 14 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. 

Лекція, 4 год. 

 

1-6 Опрацювати матеріали 

лекції 

13, 14 

тиждень 

13 Тема 12. Соціально-психологічна 

характеристика особистості 

Семінар, 2 

год. 

 

1-6 

Інтернет 

ресурси 

Опрацювати питання: 

1. Соціально зумовлені 

характеристики 

особистості.  

2. Поняття про характер.  

3. Типологія характерів .  

4. Акцентуації характеру.  

5. Поняття про мотивацію 

та її місце в структурі 

психіки.  

6. Теорії мотивації. 

13 тиждень 

14 Тема 13. Психологічний портрет особистості Практичне 

заняття, 2 год. 

1-6 

Інтернет 

ресурси 

На основі самостійно 

підібраних студентом 

психологічних методик (не 

менше 4-х методик) скласти 

психологічний портрет 

особистості. 

14 тиждень 

15, 16 Тема 14. Розвиток і формування особистості 

Характеристика понять «розвиток» і 

«формування» особистості. Основні теорії 

розвитку особистості в дитинстві. Розвиток і 

формування самосвідомост. 

Лекція, 4 год. 

 

1-6 Опрацювати матеріали 

лекції 

15, 16 

тиждень 

15 Модульний контроль 3 Практичне 

заняття, 2 год. 

 

1-6 Тести 

 

15 тиждень 

16 Підсумково-узагальнююче заняття Практичне 

заняття, 2 год. 

1-6  16 тиждень 

 


