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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вибіркової навчальної дисципліни складена відповідно до освітньої
програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Психологія (практична
психологія) за спеціальністю 053 «Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні
питання психології особистості. Психологічні теорії особистості виконують
інтегративну функцію, сприяючи формуванню в науковому світогляді студентів
цілісної картини людини, що містить у собі сучасні уявлення про психіку та
окремі її сторони. Це визначає необхідну конкретність, цілеспрямованість й
науково-методичну забезпеченість цієї дисципліни.
Міждисциплінарні зв’язки: вікова психологія, педагогічна психологія,
соціальна психологія, загальна психологія, експериментальна психологія,
диференційна психологія, практична психологія, психодіагностика.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Введення до психології особистості.
2. Уявлення про особистість в теоріях фрейдизму та неофрейдизму.
3. Уявлення про особистість в теоріях біхевіоризму.
4. Уявлення про особистість в теоріях гештальт-психології.
5. Уявлення про особистість в когнітивній психології.
6. Уявлення про особистість в гуманістичній психології.
7. Диспозиційні теорії особистості
8. Теорії особистості в екзистенціальній психології.
9. Особливості поглядів вітчизняних психологів на особистість.
10.Порівняльний аналіз концепцій у вітчизняній психології.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічні теорії
особистості» є формування в майбутніх психологів фундаментальних знань по
одному з найважливіших розділів психології – психології особистості, сприяння
синтезу різноманітних психологічних знань студентів в єдину картину
особистості людини. Одночасно з цим студенти ознайомляться з основними
концепціями особистості конкретних зарубіжних і вітчизняних дослідників в
області психології особистості, що допоможе їм у майбутньому проводити
власну науково-дослідну роботу.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологічні теорії
особистості» є наступні: озброїти студентів знаннями, що дадуть їм можливість
ефективно працювати з представниками різноманітних особистісних типів;
вплинути на
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розумовий та емоційний розвиток студентів; стимулювати студентів до пізнання
власної особистості; допомогти їм у вирішенні проблеми професійного
самовизначення.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати: провідні теорії особистості в працях зарубіжних та вітчизняних
вчених; структурні компоненти та основні закономірності розвитку особистості;
механізми функціонування особистості, їх порушень; актуальні в сучасній
психологічній науці проблем психології особистості та наукові підходів до їх
рішення.
вміти: виявляти і виокремлювати особистісний аспект будь-якої
психологічної проблеми, знаходити шляхи її практичного вирішення;
здійснювати індивідуальний підхід у власній практичній роботі, ураховувати
особистісні особливості клієнта; вивчати власну особистість, ефективно
використовувати власні індивідуальні особливості в практичній роботі.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
І. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері психології, що
Інтегральна
передбачають
застосування
основних
компетентність
психологічних
теорій
та
методів
та
характеризуються комплексністю і невизначеністю
умов.
Знання та розуміння предметної області та
ЗК-2
розуміння професійної діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК-4
знаннями.
Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і
Загальні
досягнення суспільства на основі розуміння
компетентності (ЗК)
історії та
закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній
ЗК-11
системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
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СК-1

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)

СК-2
СК-3
СК-4

Здатність оперувати категоріально-понятійним
апаратом психології.
Здатність до ретроспективного аналізу
вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
природи виникнення, функціонування та
розвитку психічних явищ.
Здатність до розуміння природи поведінки,
діяльності та вчинків.
Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема №1. Введення до психології особистості. Прояви людини, що
відносяться до сфери психології особистості. Теоретичні джерела та наукові
передумови психології особистості. Психологія особистості як наукова
дисципліна. Поняття особистості у психології. Співвідношення понять «індивід»,
«суб’єкт діяльності», «індивідуальність» і «особистість». Теорії особистості:
моделі конфлікту, моделі самореалізації та моделі погодженості.
Тема №2. Уявлення про особистість в теоріях фрейдизму та
неофрейдизму. Особистість у концепції Зигмунда Фрейда. Теорія особистості
Карла-Гюстава Юнга. Особистість у концепції Альфреда Адлера. Особистість в
теорії Вільгельма Райха. Теорії особистості Карен Хорні. Теорія особистості
Еріка Берна. Теорія особистості Еріка Еріксона. Особистість у концепції Еріха
Фромма. Теорія особистості Гарі Стек Саллівана.
Тема №3. Уявлення про особистість в теоріях біхевіоризму. Теорія
оперантного навчання Берреса Федеріка Скінера. Особливості респондентної та
оперантної поведінки. Класифікація режимів підкріплення. Характеристика
первинного та вторинного підкріплення. Покарання й негативне підкріплення.
Ефективність позитивного підкріплення.
Тема №4. Уявлення про особистість в теоріях гештальт-психології.
Концепція особистості Фредеріка Перлза: цілісність організму та особистості,
рівні психологічного зростання («рівні неврозу») особистості, види порушення
кордону між особистістю і середовищем, основні принципи та процедури в
гештальт-терапії. Основні принципи теорії поля Курта Левіна. Модель
особистості у теорії поля. Модель оточення у теорії поля. Курт Левін про
розвиток особистості.
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Тема №5. Уявлення про особистість в когнітивній психології. Теорія
особистості Джорджа Келлі. Когнітивні теорії особистості. Поняття
особистісного конструкту. Типи та якості особистісних конструктів. Тест
репертуарних решіток як метод дослідження особистості.
Тема №6. Уявлення про особистість в гуманістичній психології. Теорія
особистості Абрахама Маслоу. Природа людини, поняття самоактуалізації,
мотивація та психологічне зростання особистості за Абрахамом Маслоу.
Абрахам Маслоу про принцип синергії. Теорія особистості за Карлом Роджерсом.
Карл Роджерс про мотивацію. Самість та закономірності її розвитку. Тлумачення
Карлом Роджерсом причин психічних розладів та психопатології. Поняття
«повноцінно функціонуючої людини». Терапевтичність міжособистісних
відносин.
Тема №7. Диспозиційні теорії особистості. Концепція особистості
Гордона Олпорта: поняття риси особистості, типи індивідуальних диспозицій,
розвиток самості, характеристика зрілої особистості. Теорія рис особистості
Реймонда Бернара Кеттелла. Теорія особистості Ганса Юргена Айзенка.
Тема №8. Теорії особистості в екзистенціальній психології. Джерела
екзистенціальної психології. Особистість в екзистенціальному аналізі Людвіга
Бінсвангера. Особистість в логотерапії Віктора Франкла. Особистість
психотеології Ролло Мея. Особистість в екзистенціальній психіатрії Роналда
Девіда Ленга.
Тема № 9. Особливості поглядів вітчизняних психологів на
особистість.
1. Уявлення про особистість в теорії Льва Семеновича Виготського.
Зв'язок особистості та розумових процесів. Вплив суспільства на розвиток
особистості. Класове та культурне виховання людини. Основні форми вивчення
особистості дитини. Стадії розвитку особистості та поведінки людини. Роль
мовного розвитку в формуванні особистості.
2. Теорія особистості Бориса Герасимовича Ананьєва. Особистість як
суспільний індивід, об’єкт і суб’єкт історичного процесу. Структура особистості
за Б.Г. Ананьєвим.
3. Теорія особистості Лідія Іллівна Божович. Особистість як система
потреб і мотивів, що розвиваються в онтогенезі в процесі діяльності і
спілкування. Характеристики новоутворень в психіці та поведінці людини. Роль
психологічних функцій на розвиток особистості. Поняття про вікові кризи та їх
характеристика.

7

4. Теорія особистості Олексія Миколайовича Леонтьєва. Особистість як
системна якість людини, що регулює її діяльність і спілкування. Діяльність як
основна умова розвитку особистості. Основні види діяльності, в процесі
оволодіння якими розвивається особистість.
5. Теорія особистості Володимира Михайловича Мясищева. Розкриття
сутності особистості через категорію «відношення». Рівні розвитку особистості.
Структура та форма особистості. Відношення, які є домінуючими в структурі
особистості.
6. Теорія особистості Сергія Леонідовича Рубінштейна. Особистість як
сукупність внутрішніх умов, що переломлюють зовнішні впливи. Життєвий шлях
особистості. Закономірності формування особистості як природної, історичної та
індивідуальної істоти.
7. Теорія особистості Костянтина Костянтиновича Платонова.
Особистість як динамічна система, тобто система, що розвивається в часі, змінює
склад елементів, що входять до неї, і зв'язків між ними при збереженні функції.
Тема №10. Порівняльний аналіз концепцій у вітчизняній психології.
Погляди вітчизняних учених на психологічну структуру особистості.
Використання Вольфом Соломоновичем Мерліним принципів багатозначних
зв’язків та ієрархічної організації для розуміння структури особистості.
Типологія особистостей Олександра Федоровича Лазурського. Визначальні
концепції розвитку психологічних шкіл в Україні. Розвиток в українській
психології провідних ідей та концепція особистості Григорія Силовича Костюка.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна:
1. Варій М.Й. Психологія особистості: навч. посібник. К.: Центр учб. літ., 2008.
592 с.
2. Васянович Г.П. Ноологія особистості: Навч. Посіб. для студентів і викладачів.
Львів: Сполом, 2007. 312 с.
3. Ліфарєва, Н.В. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ліфарєва. –
К. : ЦНЛ, 2003. 240с.
4. Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія особистості:
Підручник. К.: Видавництво ТОВ “КММ”, 2007. 296 с.
5. Масляев О.И. Психология личности. Донецк : Сталкер, 1997. 416 с.
6. Морозов О.М. Психологія особистості: оперативна аудіовізуальна діагностика:
навч. посібник. К. : Вид. Паливода А.В., 2008. 328 с.
7. Москалець В.П. Психологія особистості: курс лекцій. – Івано-Франківськ: ЗАТ
«Надвірнянська друкарня», 2010. 160 с.
8. Москалець В.П. Психологія особистості: навчальний посібник. Центр учбової
літератури (ЦУЛ), 2013. 262 с.
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9. Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: Навч.
посіб. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. 575 с.
10. Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології: [навч. пос.] / В.В.
Рибалка. – К.: ІПППО АПН України, 2006. 530 с.
11. Столяренко О.Б. Психологія особистості : навч. Посібник.
Київ: Центр учб.
літ., 2018. 279 с.
12. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності.
К.: Либідь, 2003. 376 с.
13. Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості. К.: Марич, 2009. 232 с.
14. Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір:
монографія. Одеса:ОНПУ;Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 311 с.
Допоміжна:
1. В лабиринтах психологии личности: Мир психических явлений / авт.-сост.
А.В. Тимченко, В.Б.Шапарь. Х. : Прапор, 1997. 414 с.
2. Горностай П.П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии
личности. К.: Интерпресс: ЛТД, 2007. 312 с.
3. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. 2-е вид. –
К.: Т-во «Знання» України, 2010. 520 с.
4. Маноха І.П. Психологія потаємного «Я». К.:Поліграфкнига, 2001.448 с.
5. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики: Навч. Посіб. для
студентів вищих навч. закладів. К.: Видавничий Дім “Слово”, 2009. 464 с.
6. Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и исследования. М., 1999.
– 672 с.
7. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. Л.В.
Куликов. СПб., 1999. 480 с.
8. Реан А.А. Психология личности. СПб. : Питер, 2013. 286 с.
9. Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та
аксіологічні аспекти: наук.-метод. посіб. К.:ТОВ “Інформаційні системи”,
2011. 428 с.
10.Теории личности в западно-европейской и американской психологии:
Хрестоматия по психологии личности / ред.-сост. Д.Я. Райгородский.
Самара: Издат. Дом «Бахрах», 1996. 480 с.
11.Шпалинский В.В., Морозов Л.В. Введение в современную психологию
личности и коллектива: учеб. Пособие. Х., 1995. 134 с.
.
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Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1. Пошукова система Google Scholar http://scholar.google.com/
2. Пошукова система Springer https://link.springer.com/
3. Пошукова система Scirus https://www.elsevier.com/
4. Пошукова система Google books https://books.google.com/
5. Пошукова система WorldWideScience.org https://worldwidescience.org/
6. Пошукова система Base https://www.base-search.net/
7. Пошукова система DOAJ https://www.doaj.org/
8. Пошукова система DOAB https://www.doabooks.org/
9. Пошукова система SpringerOpen https://www.springeropen.com/
10.Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України (SSM)
https://oai.org.ua/
11.Електронна бібліотека Наукова періодика України http://www.irbisnbuv.gov.ua/
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Перелік питань, які виносяться на складання підсумкового контролю:
1. Прояви людини, що відносяться до сфери психології особистості і складають
об'єкт вивчення в психології особистості.
2. Теоретичні джерела та наукові передумови психології особистості.
3. Основні наукові проблеми психології особистості.
4. Психологія особистості як наукова дисципліна, її особливості та відмінності
від інших наукових і паранаукових дисциплін (філософії, соціології,
астрології, теології, літератури), що вивчають і описують людину.
5. Основні відмінності між психологією особистості та академічною
психологією.
6. Клінічний, кореляційний і експериментальний підходи в психології
особистості.
7. Поняття особистості в психології. Життєві та наукові визначення особистості.
8. Типи наукових визначень особистості за Г. Олпортом. Ознаки особистості,
що виділяються в більшості її наукових визначень.
9. Співвідношення понять «індивід», «суб'єкт діяльності», «індивідуальність» та
«особистість». Людина як «універсальність».
10. Типи теорій особистості.
11. Порівняльний аналіз трьох типів теорій особистості, виділених С. Мадді
(моделі конфлікту, самореалізації і погодженості).
12. Подання З. Фрейда про структуру особистості. Характеристика Ід (Id), Его
(Ego), Супер-его (Superego) та їх взаємовідносин.
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13. Подання З. Фрейда про динаміку (мотивації) особистості.
14. Подання З. Фрейда про розвиток особистості. Стадії розвитку лібідо.
15. Подання К.-Г. Юнга про структуру особистості. Характеристика его,
особистого та колективного несвідомого.
16. Комплекси особистого несвідомого за К.-Г. Юнгом, їх прояви в поведінці.
17. Характеристика архетипів колективного несвідомого. Персона, Тінь, Аніма і
Анімус, Самість.
18. Типологія особистості за К.-Г. Юнгом; екстраверсія та інтроверсія; мислення,
почуття, відчуття та інтуїція.
19. Взаємодія між компонентами структури особистості за К.-Г. Юнгом.
20. Динаміка (мотивація) особистості за К.-Г. Юнгом.
21. Теоретичні передумови та значення індивідуальної психології А. Адлера для
сучасної психології особистості.
22. Особливості людського індивіда за А. Адлером.
23. Почуття неповноцінності та його компенсація за А. Адлером. Прояви
комплексу меншовартості в поведінці.
24. Стиль життя та соціальний інтерес за А. Адлером.
25. Теоретичні джерела концепції особистості В. Райха.
26. Основні поняття теорії особистості В. Райха (характер, панцир характеру,
генітальний характер, орган).
27. Психологічний зростання особистості за В. Райхом. Розпускання м'язового
панцира.
28. Особливості підходу до особистості в теорії К. Хорні. Поняття невротичної
особистості.
29. Розвиток особистості та базальна тривожність.
30. Невротичні схильності особистості та їх характеристика.
31. Типологія основних життєвих орієнтацій за К. Хорні.
32. Теорія особистості Е. Еріксона.
33. Теорія особистості Е. Берна.
34. Теорії особистості Дж. Келлі.
35. Теорія особистості А. Маслоу.
36. Теорія особистості К. Роджерса.
37. Теорія особистості Л.С. Виготського.
38. Теорія особистості А.Н. Леонтьєва.
39. Теорія особистості С.Л. Рубінштейна.
40. Теорія особистості К.К. Платонова.

