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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Психологія 

особистості» складена Бабаян Ю.О. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 6.010101 Дошкільна освіта.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є концептуальні та 

теоретичні положення сучасних психологічних положень про 

функціонування та розвиток особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, дитяча психологія, 

педагогічна психологія, соціальна психологія, психодіагностика, практична 

психологія.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – є  ознайомлення студентів з основними положеннями цієї 

навчальної дисципліни, зокрема з її понятійним апаратом, відомостями про 

методологію дослідження особистості, а також з прийомами практичного 

застосування набутих знань. 

Основними завданнями курсу є: розширити діапазон теоретичних 

знань з основних положень різних психологічних концепцій особистості, 

специфічних відмінностей у сучасних уявленнях про детермінованість 

поведінки, джерела активності та розвитку особистості, про риси зрілої 

особистості.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, оволодіння 

культурою мислення,  аналізу, сприйняття інформації; 

- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю; 

- Здатність до створення психологічно-сприятливого середовища в 

дошкільному навчальному закладі. 

ІІ. Фахові: 

- Здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, 

які враховують особливості розвитку дитини, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства; 

- Здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності в дошкільних навчальних закладах; 

- Здатність планувати, організовувати  і реалізовувати пізнавальні, 

розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному 

навчальному закладі.; 

- Здатність використовувати різні форми організації навчальної 

діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід 

дитини; 

- Здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень; 



- Здатність акумулювати та адаптувати передовий досвід до власної 

професійної діяльності з урахуванням психологічних особливостей дитячого 

колективу та кожної дитини зокрема;  

- Здатність застосовувати емпіричні методи дослідження в процесі 

практичних занять та педагогічної практики для різнобічного вивчення 

особистості дитини дошкільного віку; 

- Здатність розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності 

системи мотивації праці фахівців установ освіти, аналізувати і розробляти 

пропозиції щодо підвищення ефективності системи дошкільної освіти. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Загальні засади психології особистості 

Тема № 1. Психологія особистості: вступ до дисципліни  

Проблеми психології особистості. Характеристика різних підходів до 

розуміння предмету психології особистості. Теорії особистості. Компоненти 

теорії особистості. Загальна характеристика методів дослідження особистості 

та їх зв'язок з психологічними теоріями особистості. Визначення предмету 

курсу «Психологія особистості». 

 

Тема №2.Психодинамічний напрямок у теорії особистості (4 год.). 

Психоаналіз: основні концепції та положення. Інстинкти – рушійна 

сила поведінки. А.Адлер: індивідуальна теорія особистості. Основні 

концепції та принципи індивідуальної психології. Застосування: невроз та 

його лікування. Аналітична психологія К.Г.Юнга: структура особистості, 

архетипи. Головні психічні функції та установки особистості. Типологія 

особистості та психологічні типи за К.Юнгом. Его-психологія Е.Ериксона: 

результат розвитку психоаналізу. Ідентичність особистості та проблеми 

соціальної адаптації.  

 

Кредит 2.  Провідні концепції персонології 

Тема № 3. Біхевіоральний напрямок та соціально-когнітивний напрямок 

у теорії особистості  

Б.Ф.Скіннер: теорія оперантного научіння. Респондентна та оперантна 

поведінка. Основні положення Скінера щодо природи людини. 

А.Бандура: соціально-когнітивна теорія особистості. Научіння шляхом 

моделювання. Підкріплення в научінні через спостереження. Дж.Роттер: 

теорія соціального научіння: основні концепції та принципи. Прогноз 

поведінки людини. 

Тема № 4. Диспозиціональний та когнітивний напрямки у теорії 

особистості  

Теорія рис характеру Г.Олпорта. Пропріум: розвиток самості. 

Функціональна автономія. Зріла особистість. Ганс Айзенк: теорія типів 



особистості.  Р.Кеттелл: структурна теорія особистості. Дж. Келлі: когнітивна 

теорія особистості. Основи когнітивної теорії. Теорія особистісних 

конструктів. 

Тема № 5.Гуманістична психологія та особистість  

Феноменологічна теорія особистості К.Роджерса. тенденція 

актуалізації. «Я-концепція» людини. Індериктивна зосередженість на клієнті. 

Теорія самоактуалізації та «піраміда потреб» А.Маслоу. Дефіцитарна 

мотивація та мотивація росту. Проблема сенсу життя у роботах В.Франкла. 

Е.Берн та його інтеракційний підхід до діяльності особистості. Сучасні 

концепції персонології. 

 

Кредит 3.  Психологічна характеристика особистості 

Тема № 6.Склад і структура особистості  

 

Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості. 

Психологічна структура особистості. Свідоме і несвідоме. Самосвідомість 

особистості. Потреби і мотиви особистості. Статева ідентифікація 

особистості. 

 

Тема № 7. Розвиток особистості  

 Соціальні та біологічні умови психічного розвитку особистості. Рушійні 

сили розвитку особистості. Періодизація психічного розвитку  та етапи 

життєвого шляху особистості. Розвиток самосвідомості в онтогенезі..  

 

3. Рекомендована література 

Першоджерела 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии : Пер. с 

нем. / А. Адлер – М. : Фонд «Закон, грамотность», 1995. – 296 с. 

2. Маслоу А. Мотивация и личность : Пер.с англ. / А. Маслоу. – СПб. : 

Питер, 2008. – 352 с. 

3. Фрейд З. Введение в психоанализ : Лекции / З. Фрейд. – М. : Наука, 

1991. – 456 с. 

4. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм; [пер. с 

нем. Г.Ф.Швейника]. – Москва: Аст, 2011. – 288 с. 

Основна література 

1. Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навчальний 

посібник / І.Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. 

2. Варій M. Й. Психологія особистості : навчальний посібник / М.Й. 

Варій. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. 

3. Психологія особистості: Хрестоматія : навч. посіб. / О.Б.Мельничук,                 

Р.Ф. Пасічняк, Л.М. Вольнова та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. 

– 532 с. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


4. Столяренко О. Б. Психологія особистості : навч. посіб / О.Б. 

Столяренко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.  

5. Яблонко В.Л. Психолого-педагогічні основи формування особистості 

: навчальний посібник / В.Л. Яблонко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. 

– 220 с.  

 

Допоміжна література 

 

1. Аверин В.А. Психология личности : Учебное пособие / В.А. Аверин. 

–СПб : Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 89с. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности : Учебник / А.Г. Асмолов. – М. 

: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди / Э. Берн; [пер. с англ. 

М.Будыниной, Е.Перцевой, В.Никандровой]. – М. : Эксмо, 2004. – 320 с. 

4. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості : Навч. 

посібник . – Харків: Фоліо,1996. – 237 с. 

5. Бодалев А. А. Психология личности / А.А. Бодалев. – М. : 

Изд-во МГУ, 1988. – 188 с. 

6. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию : 

Учеб. пособие / Д.С. Горбатов. – Самара : Изд. дом «БАХРАХ-М», 2003. – 

248 с. 

7. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной психологии / Б.В. 

Зейгарник. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 128 с. 

8. Клонингер С. Теории личности : познание человека / С. Клонингер. – 

СПб : Питер, 2003. – 720 с. 

9. Когнитивная психология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. 

Дружинина,  Д.В. Ушакова. – М. : ПЕРСЗ, 2002. – 480 с. 

10. Левин К. Теория поля в социальных науках : Пер.с англ. / К. Левин. 

– СПб. : Ювента, 2000. – 406 с. 

11. Лихи Т. История современной психологи / Т. Лихи. – СПб. : Питер, 

2003. – 448 с. 

12. Мадди Сальваторе  Р. Теории личности : сравнительный анализ. 

Пер. с англ. / Сальваторе Р. Мадди. – СПб.: Речь, 2002. – 539 с. 

13. Психология личности в трудах зарубежных психологов :  

Хрестоматия / Сост. и общая ред. Реана А. А. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.  

14. Психологія особистості : Словник-довідник / За ред. П. П. 

Горностая. – К.: Рута, 2001. – 320 с. 

15. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека : Пер. с 

англ. / К. Роджерс. – М. : Прогресс; Универс, 1994. – 480 с. 

16. Русинка І. І. Психологія : навч. посібник. / Русинка І. І.  – К. : 

Знання, 2007. – 367 с. 

17. Фернхем А. Личность и социальное поведение / А. Фернхем, П.  

Хейвен. – СПб. : Питер, 2001. – 368 с. 



18. Франкл В. Человек в поисках смысла : Сборник / В. Франкл; [пер. с 

англ. и нем. Д. А. Леонтьева, М. П. Папуша, Е. В. Эйдмана]. – М. : Прогресс, 

1990. – 368 с. 

19. Шульц Д.П. История современной психологии / Д.П. Шульц, С.З. 

Шульц; [пер. с англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л.Царук / Под ред. А.Д. 

Наследова]. – СПб. : Изд-во «Евразия», 2002. – 532с. 

20. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб : Питер, 

2009. – 607 с. 

21. Фрейджер Р. Личность. Теории, упражнения, эксперименты : Пер.с 

англ. / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2006. – 704с. 

 

Інформаційні ресурси 

http://chitalka.info 

http://pidruchniki.ws 

http://studentam.net.ua/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, 

поточне опитування, поточне тестування, підсумкове тестування. 

http://chitalka.info/
http://pidruchniki.ws/
http://studentam.net.ua/

	Міністерство освіти і науки України
	ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
	4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік


