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Інформація про курс Курс «Психологія особистості» призначено для магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 
спеціалізації «Організація освітнього простору: управління та експертиза», кваліфікації магістр освітніх, 
педагогічних наук, професіонал з управління та експертизи освітнього простору. Курс належить до 
вибіркових дисциплін і передбачає формування загальних компетенцій, необхідних для викладацької 
діяльності та для вирішення завдань науково-дослідницької роботи психолого-педагогічної практики. 
Тому у курсі представлено огляд як теоретичних основ, так і сучасних досліджень з психології. 

Коротка анотація курсу Курс «Психологія особистості» призначений для є ознайомлення з основними психологічними підходами і 
концепціями щодо сутності та структури особистості; аналіз умов становлення, функціонування і розвитку 
особистості; висвітлення можливостей застосування набутих знань у подальшій професійній діяльності; 
ознайомлення з методиками діагностики індивідуально-психологічних якостей особистості; розкриття 
процедур особистісного самопізнання та саморозвитку. 
Навчальним планом передбачено в рамках курсу 12 годин аудиторних занять (6 год. лекцій та 6 год. 
практичних) і 108 годин самостійної роботи для магістрів першого року навчання заочної форми. 
 Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістовних модулів: 
1. Особистість у науковому пізнанні. Теорії особистості. 
2. Особистість у вітчизняній психології. 
У першому модулі розглядають понятійно-категоріальний апарат дисципліни, концепції і логіку наукового 
дослідження в психології особистості, компоненти теорії особистості, критерії оцінки теорії особистості, 
концепції рис особистості, теорії особистості в межах психоаналітичного підходу, проблему особистості в 
гуманістичній психології, концепції типу особистості, концепцію особистісних конструктів, теорії 
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особистості в екзистенційній психології, особистість з точки зору теорії научіння.. 
У другому модулі вивчають перспективні напрями наукових досліджень проблемного поля психології 
особистості в Україні та світі. Сучасні парадигми в персонології, структуру особистості у вітчизняній 
психології. 
 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія особистості» є: 
1. розкриття психологічних особливостей становлення, розвитку та саморозвитку особистості, 

узагальнення знання про окремі психічні якості в інтегральне поняття особистості; забезпечення на 
цій основі розширення соціально-психологічної й аутопсихологічної компетентностей у сфері 
психології особистості.  

2. ознайомлення слухачів з психологічними особливостями діяльності студентів і викладачів в 
навчальному процесі в ЗВО. Дати знання, уміння, комунікативні навички з психології, які 
допомогли б майбутнім фахівцям з управління та експертизи освітнього простору результативно 
використовувати властивості психічних процесів, розвивати індивідуальні особливості суб’єктів 
освітнього простору, грамотно спілкуватись тощо. 

Література для вивчення 
дисципліни 

Базова: 
1. Копець Л.В. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В.Копець. – К. :Вид. 

дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с.  
2. Психологія особистості : словник - довідник / за ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. 

– 320 с.  
3. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – 

К.: Либідь, 2003. – с.185-245. 
4. Холл С., Линдсей Г. Теории личности / Кэлвин С.Холл, Гарднер Линдсей; перев. И.Гриншпуна. – М. : 

Психотерапия, 2008. – 656 с.  
5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение. – СПб: 

Питер-Пресс, 2007. – 608 с. 
6. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – 

К.: Либідь, 2003. – с.185-245.https://westudents.com.ua/glavy/79977-219- 
                                                 Допоміжна: 

1. Бех І. Д. Категорія становлення в контексті розвитку “Образу-Я” особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і 
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психологія. – 1992. – № 3. – С. 9-21.  
2. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л. Ф. Бурлачук. – 3-е изд. – СПб. 
: Питер, 2007. – 688 с. : ил. – (Серия «Мастера психологи»).  
3. Выготский Л. С. Психология / Л. С. Выготский. – 5-е изд., испр. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1008 с.  
4. Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції : навч. посіб. / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 
2004. – 310 с.  
5. Миронова М. Р. Личностный рост и его критерии / М. Р. Миронова, С. Л. Братченко // Психологические 
проблемы самореализации личности / под ред. А. А. Крылова, Л. А. Коростылевой. – СПб. : СПбУ, 1997. – 
С. 44-49.  
6. Оллпорт Г. В. Личность в психологии / Гордон Уиллард Оллпорт. – М.: КСП+; СПб.: ЮВЕНТА, 1998. – 
345 с.  
7. Перлз Ф. Опыты психологии самопознания (практикум по гештальттерапии) / Фредерик Перлз. – 
перевод с англ. Михаила Папуше Гиль-Эсте. – М., 1993. – 240 с.  
8. Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъективности / В. А. Петровский. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 1996. – 512 с.  
9. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. – К. : Вища шк., 2002. – 216 с.  
10. Психологія особистості : словник-довідник / за ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. 
– 320 с.  
11. Реан А. А. Психология изучения личности : учеб. пособие / А. А. Реан. – СПб. : Изд-во Михайлова 
В.А., 1999. – 288 с.  
12. Семиченко В. А. Психологія особистості / В. А. Семиченко. – К. : Видавець Ешке О.М., 2001. – 427 с. 
Рос. мовою.  
13. Татенко В. А. Психология в субъектном измерении / В. А. Татенко. – К. : Вид. центр “Просвіта”, 1996. 
– 404 с.  
14. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К.: 
Либідь, 2003. – 376 с.  
Інтернет ресурси: 

1. https://pidruchniki.com/17530607/psihologiya/petrovskiy_lichnost_psihologii_paradigma_subektivnosti#641 
2. https://westudents.com.ua/glavy/79980-2112-kontseptsya-osobistost-g-s-kostyuka.htm 
3. https://pidruchniki.com/16280414/psihologiya/rubinshteyn_samosoznanie_lichnosti_zhiznennyy_put#805 
4. https://pidruchniki.com/13761025/psihologiya/rozvitok_psihiki_filogenezi#623 
5. https://pidruchniki.com/18991009/psihologiya/kostyuk_zdibnosti_rozvitok_ditey_navchannya_pratsya_shlyah_rozvitku_zdibnostey#909 
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Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу Для магістрів заочної форми навчання: 

12 годин аудиторних  

З них 6 годин лекцій 

6 годин практичних занять 

108 годин самостійної роботи 

 

 

Очікувані результати навчання 

 

 

Вивчення курсу забезпечує такі програмні результати навчання: 
Знання: 

• Визначати і впорядковувати теоретико-методологічні засади та принципи, завдання, проблеми та 
методи психології особистості;  
• Класифікувати і визначати категоріально-понятійний апарат психологічної науки у проблемному полі 
психології особистості, її специфіку та закономірності функціонування у сфері суспільних відносин та 
поведінки;  
• Обговорювати й систематизувати психологічні знання про засади основних наукових підходів 
психології особистості (психоаналіз, біхевіоризм, когнітивна психологія, гештальтпсихологія, 
гуманістична психологія тощо) та психологічну структуру особистості за різних наукових концепцій і 
теорій, індивідуальні та соціально-психологічні закономірності проявів особистості у поведінці й 
діяльності; 
• Визначати та розширювати знання про психологічні чинники, які зумовлюють особливості поведінки 
та діяльності особистості.  
• Розуміти теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній діяльності з метою 



організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду; 
• Вміти:  
• Застосовувати й розвивати уміння проведення психологічного дослідження, використання 
психологічних ресурсів персонального освітнього простору;  
• Вміння виділяти та аналізувати психологічні аспекти власної особистості, використання психологічних 
знань в роботі з іншими; здатність до розуміння власних психічних станів; 
• Прогнозування результатів та планування своєї професійної діяльності, використання процедур 
психодіагностики; володіння методами наукового пізнання особистості. 
• Інтегрувати набуті знання з метою кращого розуміння особистості; 
• Застосовувати набуті знання для пояснення і прогнозування особистісного розвитку, поведінки 
особистості;  
•Комунікація: 
• Здійснювати аналіз та інтерпретацію цілей, мотивації діяльності студентів. 
• Критичний аналіз та оцінка психологічних аспектів функціонування особисті в соціальній реальності з 

метою знаходження оптимальних шляхів конструктивного розв’язання наукових і прикладних 
проблем  навчальної діяльності; 

• Здійснювати аналіз та інтерпретацію цілей, мотивації діяльності. 
• Встановлювати ефективну спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. 
• Створювати сприятливий клімат для формування аутопсихологічної компетентності. 
• Створювати сприятливий психологічний клімат в колективі, формувати готовність до діяльності та 

взаємодії, розв’язання навчальних та інших професійних завдань, створювати умови запобігання явищ 
мобінгу і булінгу. 

Автономія і відповідальність: 
• Поєднувати конструктивні технології прийняття колективних рішень, організовувати власну 

професійну діяльність в автономному режимі та в рамках співпраці. 
• Аргументувати своє бачення спрямованості діяльності фахівця наук про освіту, професійних дій на 

основі психологічних знань. 
• Здатність знаходити оптимальних шляхи конструктивного розв’язання комунікативних задач та 

завдань, пов’язаних із особистісним розвитком і самореалізацією.  
• Вміння прогнозувати особисті наслідки власних дій; формувати і досягати цілі, відповідно до наявних 

психологічних ресурсів та зони своєї відповідальності. 



Формат курсу заочний 

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, форма залік 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Загальна психологія», «Методологія наукових 
досліджень». 

Навчальні методи та техніки, які 
будуть використовуватися під час 
викладання курсу 

Лекція, пояснення, інструктаж; інтерактивні методи (робота в малих групах, мозковий штурм), імітаційно-рольова гра (наукова 
конференція, науковий семінар), мультимедійна презентація, ілюстрування, демонстрування, дискусія, розв’язування вправ і 
задач, самоспостереження, спостереження, методи контролю і самоконтролю, презентація наукових продуктів, виконання 
індивідуальних завдань. 

Необхідні обладнання Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери. 

При змішаному форматі навчання – можливість роботи у програмі Teams. 

Критерії оцінювання (окремо для 
кожного виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
Бали нараховуються за наступнимспівідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 15% семестрової оцінки; максимальна кількістьбалів__5___ 
• практичні заняття – 6 (3 заняття по 5 балів): 

5 бали – студент виконав усі завдання згідно плану заняття; 
4 бали – студент виконав 75% завдань; 
3 бали – студент виконав 50% завдань; 
2 бали – студент виконав окремі елементи завдань; 
(на семінарсько-практичні заняття припадає 15% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 15); 
самостійна робота та виконання індивідуальних завдань оцінюються в межах балів, винесених на семінарські і практичні 
заняття; 



• контрольні заміри (2 модулі): 60% семестрової оцінки; максимальна кількість балів за модуль ___30__ 
 • залік: 25% семестрової оцінки. Максимальна кількістьбалів_25___ 
Підсумкова максимальна кількість балів___100____ 
Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових робіт (тези, індивідуальне завдання, тести).  

Академічна доброчесність: 

Роботи студентів мають бути їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 
фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Жодні форми порушення академічної доброчесності 
не толеруються. Дотримання академічної доброчесності під час вивчення курсу забезпечує обговорення на першому 
лекційному занятті правил академічної доброчесності, що є виявом наукової культури викладача та студента; 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 

 

Питання до заліку 1. Психологія особистості як галузь науки, що вивчає закономірності становлення і розвитку 
особистості як суб’єкта життєтворчості.  

2. Предмет і завдання психології особистості.  
3. Проблеми психології особистості.  
4. Проблема дослідження особистості.  
5. Класифікація методів дослідження особистості.  
6. Емпіричні методи дослідження особистості.  
7. Методи для дослідження окремих якостей особистості.  
8. Прийоми типологізації у вивченні особистості.  



9. Переваги та недоліки емпіричних методів дослідження особистості.  
10. Особистість як психологічна реальність. 
11.  Визначення поняття «особистість». Особистість як суб’єкт міжіндивідних відносин. 
12.  Особистість й індивідуальність. Проблема співвідношення в особистості біологічного та 

соціального.  
13. Особистість як суб’єкт соціальних стосунків і свідомої діяльності, системна якість індивіда, що 

формується у спільній діяльності та спілкуванні.  
14. Особистість як ансамбль ірраціональних несвідомих потягів. 
15. Особистість як результат психосоціальних криз .  
16. Структурні концепції особистості, їх загальна характеристика.  
17. Компоненти теорії особистості. Критерії оцінки теорії особистості 
18. Концепції рис особистості.  
19. Теорії особистості в межах психоаналітичного підходу.  
20. Проблема особистості в гуманістичній психології.  
21. Концепції типу особистості.  
22. Концепція особистісних конструктів.  
23. Теорії особистості в екзистенційній психології. 
24. Особистість з точки зору теорії научіння.  
25. Суб’єктність особистості (за В. О. Татенком). 
26. Індивід й особистість у психологічній теорії часу Б. Й. Цуканова. 
27. Життєвий світ особистості (за Т. М. Титаренко) та стратегії її самореалізації. 

 

Опитування  Усне та письмове опитування. 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 
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Література.*** Ресурси в Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 
виконан

ня 

 

 Тема 1. 
Поняття про 
структуру 
особистості у 
вітчизняній 
психології. (2 
год.) 

Лекція 2 
год. 

Презентація 

 

https://westudents.com.ua/glavy/79980-2112-kontseptsya-osobistost-g-s-kostyuka.htm  

 

2 тиж 

 Тема 2. 
Класичні 
вітчизняні 
теорії 
особистості. (2 
год.) 

 

Лекція 2 
год. 

Презентація 

 

 

https://pidruchniki.com/17530607/psihologiya/petrovskiy_lichnost_psihologii_paradigma_subektivnosti#
641 

 4 тиж 

 Тема 1. 
Поняття про 
структуру 
особистості у 
вітчизняній 
психології. (2 
год.) 

Практичне
2 год. 

 https://pidruchniki.com/16280414/psihologiya/rubinshteyn_samosoznanie_lichnosti_zhiznennyy_put#805 

https://pidruchniki.com/13761025/psihologiya/rozvitok_psihiki_filogenezi#623 

https://pidruchniki.com/18991009/psihologiya/kostyuk_zdibnosti_rozvitok_ditey_navchannya_pratsya_s
hlyah_rozvitku_zdibnostey#909 

Структура особистості у 
вітчизняній психології (Л. С. 
Виготський, Г. С. Костюк, С. 
Л. Рубінштейн, К. К. Платонов 
й ін.).  
Структурний підхід О. М. 
Леонтьєва. Теорія особистості 
у працях Г. С. Костюка.  
Особистість як «система 
систем» психологічних 
властивостей.  
Принцип розвитку як 
методологічна основа 
розуміння процесу становлення 

4 тиж 

https://westudents.com.ua/glavy/79980-2112-kontseptsya-osobistost-g-s-kostyuka.htm�
https://pidruchniki.com/16280414/psihologiya/rubinshteyn_samosoznanie_lichnosti_zhiznennyy_put#805�
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особистості. 

 Теми 2. 
Класичні 
вітчизняні 
теорії 
особистості.(2 
год.) 

Практичне,  

2 год. 

Презентаці
я, дискусія. 

 https://pidruchniki.com/16280414/psihologiya/rubinshteyn_samosoznanie_lichnosti_zhiznennyy_put#805 

https://westudents.com.ua/glavy/79996-233-rushyn-sili-rozvitku-osobistost.html 

https://westudents.com.ua/knigi/526-psihologya-trofmov-yul-.html 

Особистість у філософсько-
психологічній концепції С. Л. 
Рубінштейна.  

Взаємозв’язок життєвого 
шляху та загального 
психологічного складу 
особистості. Психологічна 
структура властивостей 
особистості. Властивості 
особистості як регулятори 
поведінки та діяльності 
особистості. Особистість як 
інтегративний зв'язок 
психічних функцій і явищ. 

6 тиж 

5 Тема 3. 
Особистість у 
сучасній 
вітчизняній 
психології. (2 
год.)  

Лекція, 2 
год. 

Мультимедій
на 
презентація 

 

https://pidruchniki.com/1584072033357/psihologiya/ 

zagalna_psihologiya_hrestomatiya 

https://pidruchniki.com/14980727/psihologiya/ 

titarenko_prostir_zhittyevogo_svitu_yogo_tipi 

https://pidruchniki.com/14360106/psihologiya/subyektno-vchinkova_paradigma 

 

 10тижден
ь 

6 Тема 3. 
Особистість у 
сучасній 
вітчизняній 
психології. (2 
год.) 

Практичне, 
2 год. 

дискусія. 

 https://pidruchniki.com/1584072033357/psihologiya/zagalna_psihologiya_hrestomatiya 

Татенко В. А. Психология в субъектном измерении / В. А. Татенко. – К. : Вид. центр “Просвіта”, 1996. – 
404 с. 

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К.: 
Либідь, 2003. – 376 с. 

 

Методологічні засади 
розуміння багатовимірної 
природи та побудови 
особистості. Прикладні та 
прогностичні дослідження на 
засадах теорії багатовимірного 
розвитку особистості. 
Суб’єктність особистості (за В. 
О. Татенком). 

11 тижні 
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