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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Загальна психологія. 
2. Педагогіка 
3. Введення до фаху. 

  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Психологія розвитку. 
 

2. Вимоги до результатів за даною  дисципліною 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

- розглянути відмінності між поняттями людина, індивід, індивідуальність, особистість. 

- розглянути поняття особистості у вітчизняній і зарубіжній психологічній науці; 

- вивчити основи сучасних теорій та основні терапевтичні заходи у кожній з них; 

- вивчити чинникі, что лежать в основі захисних механізмів та тривожності особистості; 

- структура, рушійні сили і етапи розвитку особистості; 

- вивчити критерії психологічно здорової і зрілої особистості; 

- вивчити принципи і методи надання психологічної допомоги. 

Вміти: 
- володіти знаннями щодо основних теорій психології особистості та знаннями наукових 
розробок основних представників кожного напрямку. 

- вільно орієнтуватися в навчальній та науковій літературі з психології особистості; 

- аналізувати вплив дитинства на індивідуальність та розуміти основні проблеми, з якими 
необхідно працювати психологу; 

-  аналізувати і прогнозувати  особливості виникнення певних станів особистості із 
застосуванням своїх знань про психологію особистості. 

Володіти: 
- навичками аналізу та діагностики станів особистості з опорою на свої знання з психології 
особистості;  

- навичками роботи з навчальною і науковою літературою з дисципліни, що вивчається. 
3.Зміст робочої програми 

Модуль 1. Загальна характеристика дисципліни психологія особистості. 

Тема 1. Диференціація понять людина, особистість, індивід, індивідуальність.  

Тема 2. Історія розвитку психології особистості та основні напрямки. 

Тема 3. Поняття особистості у вітчизняній теорії Ананьєва. 

Тема 4. Зігмунд Фрейд: Психодинамічна теорія особистості.  

Тема 5. Індивідуальна теорія особистості А. Адлера та  аналітична теорія особистості 
К.Г.Юнга. 

Модуль 2.  Характеристика неофрейдізма, біхевіоризма, гуманістичної теорії особистості. 



Тема 6. Теорія особистості Е.Еріксона  

Тема 7. Гуманістична теорія особистості Е. Фрома. 

Тема 8. Соціокультурна теорія особистості К. Хорні. 

Тема 9. Біхевіоризм: розвиток цього напрямку та теорія оперантного начання Б.Ф. 
Скінера. 

Тема 10. Гуманістична теорія особистості А. Маслоу. 

Тема 11. Феноменологічна  теорія особистості К. Роджерса. 
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