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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (26 год.), практичні (34 год.), самостійна 

робота (30 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (74 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Під час роботи над письмовими роботами не допустимо 

порушення академічної доброчесності. Зокрема: - 

використання в роботі чужих текстів чи окремих фрагментів 

без належного посилання на джерело, зі змінами окремих слів 

чи речень; - використання перефразованих чужих ідей без 

посилання на їх авторів; - видавання за власний текст 

купленого чи отриманого за нематеріальну винагороду 

чужого тексту чи його фрагменту; - несамостійне виконання 

будь-яких навчальних завдань (якщо це не передбачено 

вимогами програми); - фальсифікація результатів наукової чи 

навчальної роботи; - посилання на джерела, які не 

використовувалися у роботі; - залучення підставних осіб до 

списку авторів наукової чи навчальної роботи, участь таких 

осіб у поточній чи підсумковій оцінці знань. 

Відвідування занять. 

Студенти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і 

проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни.   

Якщо студенти через поважні причини (хвороба, надзвичайні 

сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати певну 

кількість аудиторних занять, вони мають їх відпрацювати. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  

Ініціативність студентів у підвищенні професійної 

кваліфікації через неформульну освіту (тренінги, 

конференції, майстер-класи та ін.) 

Що будемо вивчати?  Психологічні механізми життєдіяльності, поведінки, розвитку 

особистості.   

Чому це треба вивчати?  Формування в студентів поняття про особистість та її 
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структуру, ознайомлення студентів з основами психології 

особистості як необхідною умовою їх ефективної практичної 

діяльності. 

Яких результатів можна 

досягнути?  
 Аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи 

їх розв’язання.  

 Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань.  

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань.  

 Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних досліджень і аналізу 

літературних джерел.  

 Формулювати мету, завдання дослідження, володіти 

навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження.  

 Рефлексувати та критично оцінювати достовірність 

одержаних результатів психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані висновки.  

 Презентувати результати власних досліджень усно / 

письмово для фахівців і нефахівців. 

 Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 Застосовувати особистісний підхід у дослідницькій 

діяльність; інтегрувати набуті знання з метою кращого 

розуміння особистості, застосовуючи їх для пояснення і 

прогнозування особистісного розвитку. 

 Розрізняти вплив біологічних і соціальних факторів на 

особистість; проводити кількісні психологічні дослідження 

індивідуальних і групових відмінностей серед людей.  

 Досліджувати соціально-психологічні явища: 

міжособистісні стосунки, розрізняти соціально-психологічні 

типи особистості; використовувати механізми перцепції: 

визначати об’єкти соціально-психологічного дослідження, 

обирати соціально-психологічні методики та складати план 

проспект соціально-психологічного дослідження. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Здатність бути критичним і самокритичним.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність працювати в команді  

 Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології.  

 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків.  



 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 

різних джерел.  

 Здатність діагностувати зміст та психологічні особливості 

розвитку психічних процесів станів, особистісних 

властивостей на різних етапах онтогенезу.  

 Здатність відтворювати основні підходи до вивчення 

біологічних і соціальних чинників розвитку особистості; 

методи вивчення впливу спадковості і середовища на 

розвиток особистості; розуміння індивідуальних 

відмінностей, обумовлених темпераментом і характером, та 

основні підходи до їх вивчення.  

Зміст дисципліни Психологія особистості. Концепції особистості Фрейдизму і 

Неофрейдизму. Соціопсихічна підструктура особистості. 

Характеристика емоцій особистості. Свідомість та 

самосвідомість особистості. Психологічний захист 

особистості. Поведінка особистості. Синдром емоційного 

вигорання. Психічне здоров’я та саногенний потенціал 

особистості. Кризи особистості в сучасному світі. Розвиток і 

формування особистості. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, практичних занять, 

індивідуально-навчального дослідного завдання, підсумковий 

контроль. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вікова психологія, психологічна служба 

в системі освіти. 
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Поточний контроль Виконання практичних, ІНДЗ, завдань для самостійної 

роботи.  

Підсумковий контроль Екзамен 

 


