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Інформація про курс Курс «Особистість у сучасному світі» призначено для аспірантів другого року навчання денної та заочної 

форми навчання і  спрямований на формування навичок глибокого аналізу та цілісного розуміння 

особистості у сучасному світі з позицій класичних та сучасних підходів до вивчення психології 

особистості. Навички методологічного аналізу різних теорій і підходів до вивчення особистості 

допоможуть аспірантам вибудувати методологію власного наукового дослідження, сформувати цілісну 

картину емпіричних показників, з їх подальшим аналізом і відбором з метою точної реалізації мети 

власного наукового дослідження. Навички аналізу і розуміння цілісної картини особистості сприятимуть 

глибшому розумінню майбутніх спецкурсів, які стосуються окремих аспектів особистості. 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Особистість у сучасному світі» є вибірковою дисципліною з спеціальності 053 «Психологія» 

освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, яка викладається в 4-му семестрі в обсязі 6 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс спрямований на формування 

цілісного розуміння особистості у сучасному світі крізь призму біологічного, психоаналітичного і 

феноменологічного підходів, теорій рис особистості, соціальних і когнітивних процесів. Впродовж курсу 

розглядаються різні підходи до вивчення особистості, які розкривають психоаналітичні, гуманістичні, 

когнітивно-поведінкові, диспозиційні, біологічні і генетичні аспекти особистості. Здійснюється аналіз 

особистості у сучасному світі крізь призму її когнітивних та емоційних процесів у їх взаємозв'язку із 

ситуацією. Аналізуються критерії визначення ментального і фізичного здоров'я особистості у сучасному 

світі, роль ментального і фізичного здоров'я у формуванні особистісного наративу і процесі 

самоздійснення особистості. Вивчаються психологічні підходи до вивчення психологічного благополуччя  

особистості, сучасні підходи до розуміння свідомості і її ролі у самовизначенні особистості. 

Мета та цілі курсу Мета курсу – сформувати навички глибокого аналізу та цілісного розуміння особистості у сучасному світі з 

позицій класичних та сучасних підходів до вивчення психології особистості. 
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Тривалість курсу 180 год. 

Обсяг курсу 96 годин  аудиторних 

З них 64  години лекцій 

32 години  практичних занять 

84 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

Знати: 
1) класичні і сучасні підходи до вивчення особистості, 

2) методологію вивчення особистості, 

3) психоаналітичні, гуманістичні, екзистенційні та поведінкові аспекти особистості, 

4) біологічну і генетичну основу особистості, 

5) сучасні підходи до вивчення свідомості і їх роль у розумінні сучасної особистості. 

 

Вміти: 
1) аналізувати особистість у сучасному світі з огляду різних підходів до вивчення особистості, 

2) оцінювати рівень ментального і фізичного здоров'я особистості, та ні їх основі прогнозувати ефективність 

самоздійснення особистості, 

3) аналізувати особистість крізь призму крос-культурного та еволюційного підходів, 

4) аналізувати і пронозувати рішення і поведінку особистості з огляду на її взаємодію із середовищем, 

5) цілісно аналізувати і описувати особистість. 

 

Формат курсу Очний, заочний 

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 



Підсумковий контроль, 

форма 

Екзамен 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з наступних дисциплін: “Загальна психологія”, “Соціальна 

психологія”, “Клінічна психологія”, “Психодіагностика”, “Анатомія і фізіологія нервової системи”. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Лекції, презентації, інтерактивні методи (робота в малих групах, мозковий штурм, ділові та рольові ігри), 

колаборативне навчання, дискусії. 

Необхідні обладнання Мультимедійний пристрій  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

10 балів – модульний контроль 1 (теми 1-8), 

10 балів – модульний контроль 2 (теми 9-16), 

10 балів – презентація-виступ на обрану тему, 

20 балів – участь у дсикусіях і груповій роботі впродовж семестру, 

50 балів – екзамен. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

1. Що таке особистість? 

2. Проблеми на шляху вивчення особистості на сучасному етапі розвитку психології. 

3. Переваги і недоліки узагальненої теорії на противагу різним підходам до вивчення  особистості. 

4. Поняття валідності і надійності психологічного методу. Проблема якості даних. 

5. Етичні проблеми дослідження особистості. 

6. Експериментальні та кореляційні дослідження у психології особистості. 

7. Змінні експериментального дослідження. Маніпулятивні і неманіпулятивні незалежні змінні. 

8. Нео-аналітичні і его-аспекти особистості. 

9. Ідентифікація і вимірювання захисних механізмів. 

10. Дослідження та інтерпретація сновидінь. 

11. Дослідження гумору у психоаналізі. 

12. Місце методу гіпнозу у дослідженні особистості. 

13. Аналіз особистісних наративів. Дослідження особистості за допомогою особистісних наративів. 

14. Психоаналітичні підходи до вивчення тривожності, агресії, прив'язаності. 



15. Ключові елементи гуманістичного підходу: особистісна відповідальність, поняття “тут і тепер”, особистісний досвід, 

особистісний ріст. 

16. Теорії мотивації у рамках гуманістичного підходу. 

17. Холістичне розуміння особистості у гуманістичному підході. 

18. Дослідження особистості в рамках гуманістичного підходу. 

19. Сильні сторони і критика гуманістичних теорій. 

20. Базові принципи умовних рефлексів: класичне обумовлення, оперантне обумовлення. 

21. Теорії соціального научіння. 

22. Соціально-когнітивні теорії: реципрокний детермінізм, уява і саморегуляція, научіння через спостереження. 

23. Дослідження особистості у рамках поведінкового підходу: метод спостереження, самомоніторинг, експеримент. 

24. Ґендерні досілдження з позицій поведінкового підходу. 

25. Дослідження агресії у рамках когнітивно-поведінкових теорій. 

26. Факторний підхід до вивчення особистості. 

27. “Велика п'ятірка”. Методологічні проблеми у теорії “Великої п'ятірки”. 

28. Роль диспозиційних теорій особистості у сучасному світі. 

29. Застосування теорії “Великої п'ятірки” у політичному маркетингу. 

30. Етичні питання, пов'язані з теорією рис і її сучаним застосуванням. 

31. Оптувальники на визначення базових рис особистості. Проблеми з самооцінковими методиками. 

32. Протистояння рис особистості і ситуації: прогноз поведінки, сила ситуації, питання абсолютної і відносної стійкості 

поведінки. 

33. Особистість у ситуації: стосунки, робота і бізнес. 

34. Основи інтеракціоністського підходу до вивчення особистості. 

35. Цінності особистості у конкретній ситуації. 

36. Питання стабільності особистості: емпіричні докази і вивчення причин. 

37. Поняття розвитку особистості. 

38. Дослідження розвитку особистості: метод лонгітюду. 

39. Біологічний і соціальний годинник: зміна життєвих цілей впродовж розвитку особистості. 

40. Поняття особистісного наративу і його розвитку впродовж життєвого шляху особистості. 

41. Зміна особистості впродовж життєвого шляху: причини і цілі. 

42. Поняття життєвої кризи і виявлення її причин. 

43. Роль психотерапії у зміні особистості: загальні і цільові інтервенції. 

44. Вплив індивідуального і соціального досвіду на розвиток і зміну особистості. 

45. Поняття особистісної ресурсності і її ролі на шляху до подолання перешкод. 

46. Біохімічна основа особистості: нейротрансміттери і гормони. 

47. Фізіологічні відмінності: чутливість нервової системи і активація поведінки. 

48. Темперамент як біологічна основа особистості. 

49. Темперамент дитини і шкільна успішність (зв'язок з моторними і когнітивними процесами). 



50. Роль темпераменту у розвитку особистості у підлітково-юнацькому і дорослому віці. 

51. Вимірювання біологічних основ особистості: дослідження електричної активності мозку. 

52. Дослідження асиметрії головного мозку. Індивідуальні відмінності. 

53. Риси “Великої п'ятірки” і індивідуальні відмінності нервової системи: причини і наслідки. 

54. Питання спадковості особистісних рис. 

55. Генетичні впливи чи впливи середовища: інтеракціоністський підхід. 

56. Проблема інтерпретації досліджень генетичної основи особистості. 

57. Роль молекулярної генетики та епігенетичних досліджень у вивченні особистості. 

58. Майбутнє поведінкової генетики. 

59. Питання спадковості екстра- та інтроверсії. 

60. Екстраверсія і рівень збудження нервової системи. 

61. Хто більш засливий: екстра- чи інтроверти? 

62. Еволюційна теорія особистості: погляд крізь призму вибору партнера. 

63. Обмеження еволюційного підходу до вивчення особистості. 

64. Характерологічні відмінності свідомого і несвідомого мислення. 

65. Оцінка ситуації: праймінг і хронічна доступність. 

66. Індивідуальні відмінності емоційного досвіду особистості. 

67. Роль психологічних досліджень щастя у розумінні особистості. 

68. Трактування особистості крізь призму західної і східної наукової (філософської) думки. 

69. Характеристики культури: поняття емічного  та етичного, дозволеного і забороненого,  ролі стосунків і досягнень, 

логіки і почуттів, честі і гідності у культурі. 

70. Соціокультурний тип “Я-концепції”: колективізм та індивідуалізм. 

71. Крос-культурні дослідження особистості: вивчення унівесральних рис у різних культурах. 

72. Дослідження цінностей конкретної культури. 

73. Причини міжкультурних відмінностей. 

74. Час і простір як характерологічні риси культури. 

75. Природній час і годинниковий час: відмінності і їх вплив на особистість. 

76. Роль біологічних циркадних ритмів у функціонуванні особистості. 

77. Проблема синхронізації циркадних ритмів із вимогами соціальної культури, її наслідки для продуктивності і 

психологічного благополуччя особистості. 

78. Поняття колового і лінійного часу. Відмінності у психічних процесах в залежності від часу культури. 

79. Поняття точності і темпу культури, країни, міста. 

80. Взаємозв'язок часових і просторових координат культури у свідомості особистості. 

81. Поняття часової перспективи особистості. 

82. Крос-культурні дослідження часової перспективи особистості. 

83. Особистість і ментальне здоров'я: розлади особистості. 

84. Визначення і класифікація розладів особистості: DSM-5. 



85. Поняття психічного здоров'я особистості. 

86. Що таке психічне здоров'я організації, на що воно впливає і як його забезпечити. 

87. Особистість і фізичне здоров'я. 

88. Емоційність і риси особистості, їх роль у фізичному здоров'ї. 

89. Взаємозв'язок ментального і фізичного здоров'я особистості. 

90. Визначення „Self” крізь призму різних теорій особистості. 

91. Цілі і зміст особистісного „Self”. 

92. Декларативне „Self”: самооцінка, самоефективність, “я-схема”. 

93. Процесуальне „Self”: стосунки та імплицітні “я”. 

94. Що таке справжнє “я” і скільки їх є в однієї особистості? 

95. Сприйняття себе як часо-просторова характеристика свідомості. 

96. Сприйняття часу і простору як характеристика свідомості. 

97. Зміна сприймання часу і простору у змінених станах свідомості. 

98. Фізіологічна основа свідомості. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 



ДОДАТОК 

Схема курсу  
 

Тиж. / дата / 

год. 
 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Матеріали 

 

Література.*** 

Ресурси в 

Інтернеті 
 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 
 

1 тиждень, 

4 год 

Тема 1. Проблема дослідження 

особистості у сучасній науці. 

1. Проблема визначення особистості. 

2. Цілі психології особистості на 

сучаному етапі розвитку науки. 

3. Теорії особистості: конкуруючі чи 

доповнюючі? 

4. Різні підходи до вивчення 

особистості на противагу одній 

великій теорії. 

Аналізується місце психології особистості у 

системі психологічних знань, унікальність 

психології особистості у її можливості 

цілісно описати, зрозуміти і пояснити 

особистість. 

Лекція Презентація 13, 15, 16, 20  Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

 1 тиждень 

1 тиждень, 

2 год 

Тема 1. Проблема дослідження 

особистості у сучасній науці. 

1. Що таке особистість? 

2. Проблеми на шляху вивчення 

особистості на сучасному етапі 

розвитку психології. 

3. Переваги і недоліки узагальненої 

теорії на противагу різним підходам 

до вивчення  особистості. 

Дискусія, групова 

робота 

    

2 тиждень, 

4 год 

Тема 2. Методи дослідження особистості. 

1. Важливість методу у 

психологічному дослідженні. 

2. Поняття валідності і надійності 

психологічного методу. 

3. Проблема якості даних. 

4. Етичні проблеми дослідження 

Лекція Презентація 6, 7, 8, 10, 25, 38, 42, 

51 

Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

2 тиждень 



особистості. 

5. Експериментальні та кореляційні 

дослідження у психології 

особистості. 

6. Змінні експериментального 

дослідження. Маніпулятивні і 

неманіпулятивні незалежні змінні. 

7. Проблема реплікації психологічних 

досліджень. 

8. Статистичний аналіз даних. 

Психологічна інтерпретація 

статистичних показників. 

Розглядається методологія дослідження 

особистості, особливості збору і аналізу 

даних, підбору методів для реалізації 

поставлених дослідницьких цілей, якості 

аналізу і інтерпретації даних. 

2 тиждень, 

2 год 

Тема 2. Методи дослідження особистості. 

1. Як досліджується і оцінюється 

особистість? 

2. Дизайн психологічного 

дослідження особистості. 

3. Аналіз одиничних випадків у 

психології особистості (case-study 

method). Обмеження і переваги 

методу. 

Дискусія, групова 

робота 

    

3 тиждень, 

4 год 

Тема 3. Психоаналітичні аспекти 

особистості. 

1. Огляд класичних теорій 

психоаналізу. 

2. Нео-аналітичні і его-аспекти 

особистості. 

3. Психоаналітичні дослідження з 

використанням проективних 

методів. 

4. Ідентифікація і вимірювання 

захисних механізмів. 

5. Дослідження та інтерпретація 

сновидінь. 

6. Дослідження гумору у психоаналізі. 

7. Місце методу гіпнозу у дослідженні 

особистості. 

Лекція Презентація 16, 28, 29, 30, 31, 32, 

50 

Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

3 тиждень 



8. Аналіз особистісних наративів. 

Дослідження особистості за 

допомогою особистісних наративів. 

9. Психоаналітичні підходи до 

вивчення тривожності, агресії, 

прив'язаності. 

10. Сильні сторони і критика  

психоаналізу. 

Аналізується місце психоаналітичних теорій 

у сучасній психології, методологія 

класичних теорій психоаналізу, доречність 

використання психоаналітичних положень 

для опису сучасної особистості. 

3 тиждень, 

2 год 

Тема 3. Психоаналітичні аспекти 

особистості. 

1. Сильні сторони і критика 

класичного психоаналізу. 

2. Забезпечення валідності і 

надійності дослідження захисних 

механізмів і сновидінь. 

3. Місце дослідження гумору у 

розумінні особистості.  

Дискусія, групова 

робота 

    

4 тиждень, 

4 год 

Тема 4. Погляд на особистість крізь 

призму гуманістичних теорій. 

1. Витоки гуманістичної психології. 

2. Ключові елементи гуманістичного 

підходу: особистісна 

відповідальність, поняття “тут і 

тепер”, особистісний досвід, 

особистісний ріст. 

3. Теорії мотивації у рамках 

гуманістичного підходу. 

4. Практичне застосування положень 

гуманістичної психології. 

5. Холістичне розуміння особистості у 

гуманістичному підході. 

6. Дослідження особистості в рамках 

гуманістичного підходу. 

7. Сильні сторони і критика 

гуманістичних теорій. 

В темі розгладається місце гуманістичних 

теорій у вивченні сучасної особистості, 

Лекція Презентація 15, 16, 26, 32, 37 Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

4 тиждень 



аналізуються методи дослідження 

особистості з позицій гуманістичного 

підходу. 

4 тиждень, 

2 год 

Тема 4. Погляд на особистість крізь 

призму гуманістичних теорій. 

1. Аналіз методів дослідження 

особистості в рамках 

гуманістичного підходу. 

2. Аналіз можливості цілісного опису 

особистості з позицій гуманістичної 

психології. 

3. Переваги і недоліки гуманістичних 

теорій особистості. 

4. Місце гуманістичних теорій на 

сучасному етапі дослідження 

особистості. 

Дискусія, групова 

робота 

    

5 тиждень, 

4 год 

Тема 5. Поведінковий підхід: теорія, 

застосування і оцінка. 

1. Основи біхевіоризму. 

2. Базові принципи умовних 

рефлексів: класичне обумовлення, 

оперантне обумовлення. 

3. Теорії соціального научіння. 

4. Соціально-когнітивні теорії: 

реципрокний детермінізм, уява і 

саморегуляція, научіння через 

спостереження. 

5. Дослідження особистості у рамках 

поведінкового підходу: метод 

спостереження, самомоніторинг, 

експеримент. 

6. Ґендерні досілдження з позицій 

поведінкового підходу. 

7. Дослідження агресії у рамках 

когнітивно-поведінкових теорій. 

8. Сильні сторони і критика 

поведінкового підходу до вивчення 

особистості. 

Тема присвячена детальному аналізу 

методології дослідження особистості в 

рамках поведінкового підходу, аналізуються 

переваги і обмеження вивчення особистості 

Лекція Презентація 16, 22, 26, 44, 46 Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

5 тиждень 



з точки зору біхевіоризму, проводиться 

порівняльний аналіз методології 

біхевіоризму з психоаналітичними і 

гуманістичними напрямками. 

5 тиждень, 

2 год 

Тема 5. Поведінковий підхід: теорія, 

застосування і оцінка. 

1. Основні положення біхевіоризму. 

Новий підхід до вивчення 

особистості. 

2. Аналіз експериментального методу 

у поведінковому підході. 

3. Повнота вивчення особистості чи 

точність вивчення: що краще? 

4. Переваги і недоліки поведінкового 

підходу до вивчення особистості. 

5. Застосування біхевіористичних 

методів до вивчення сучасної 

особистості. 

Дискусія, групова 

робота 

    

6 тиждень, 

4 год 

Тема 6. У пошуках структури 

особистості: дсипозиційний підхід. 

1. Огляд диспозиційних теорій 

особистості. 

2. Факторний підхід до вивчення 

особистості. 

3. “Велика п'ятірка”. Методологічні 

проблеми у теорії “Великої 

п'ятірки”. 

4. Роль диспозиційних теорій 

особистості у сучасному світі. 

5. Застосування теорії “Великої 

п'ятірки” у політичному 

маркетингу. 

6. Етичні питання, пов'язані з теорією 

рис і її сучаним застосуванням. 

7. Оптувальники на визначення 

базових рис особистості. Проблеми 

з самооцінковими методиками. 

8. Сильні сторони і критика 

поведінкового підходу до вивчення 

особистості. 

Диспозиційна теорія особистості 

аналізується з точки зору її методологічної 

Лекція Презентація 16, 20, 26, 32, 33, 40 Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

6 тиждень 



побудови та сучасного застосування у 

політичному маркетингу. Розглядаються 

сильні і слабкі сторони теорії рис. 

Піднімаються питання етичності 

застосування диспозиційних теорій у 

політичних і маркетингових цілях. 

6 тиждень, 

2 год 

Тема 6. У пошуках структури 

особистості: дсипозиційний підхід. 

1. Методологічна основа 

диспозиційних теорій. 

2. Питання оптимальної кількості рис 

для опису особистості. 

3. Сучасні застосування теорії рис. 

4. Етичні проблеми застосування 

теорії рис. 

Дискусія, групова 

робота 

    

7 тиждень, 

4 год 

Тема 7. Особистість і ситуація: 

інтеракціоністські аспекти особистості. 

1. Диспозиційний підхід не пояснює 

особистість? Вплив ситуації на 

рішення і поведінку. 

2. Протистояння рис особистості і 

ситуації: прогноз поведінки, сила 

ситуації, питання абсолютної і 

відносної стійкості поведінки. 

3. Особистість у ситуації: стосунки, 

робота і бізнес. 

4. Основи інтеракціоністського 

підходу до вивчення особистості. 

5. Цінності особистості у конкретній 

ситуації. 

6. Розбір Стенфордського тюремного 

експерименту: протистояння рис і 

ситуації. 

7. Усі люди різні: переваги і недоліки 

інтеракціоністського підходу до 

вивчення особистості. 

Тема розкриває особливості взаємодії 

особистості і ситуації, впливу 

характеристик ситуації на індивідуальні 

рішення і поведінку. Аналізується 

багатомірність прогнозування поведінки 

особистості. Обговорюються методологічні 

Лекція Презентація 26, 32, 33, 38, 43 Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

7 тиждень 



проблеми інтеракціоністського підходу до 

вивчення особистості. 

7 тиждень, 

2 год 

Тема 7. Особистість і ситуація: 

інтеракціоністські аспекти особистості. 

1. Взаємодія особистсті і ситуації: 

чому поведінка людей 

відрізняється? 

2. Аналіз Стенфордського тюремного 

експерименту з позицій 

інтеракціоністського підходу. 

3. Методологочні проблеми 

інтеракціоністського підходу до 

вивчення особистості. 

Дискусія, групова 

робота 

    

8 тиждень, 

4 год 

Тема 8. Стійкість, розвиток і зміна 

особистості. 

1. Питання стабільності особистості: 

емпіричні докази і вивчення 

причин. 

2. Поняття розвитку особистості. 

3. Дослідження розвитку особистості: 

метод лонгітюду. 

4. Біологічний і соціальний годинник: 

зміна життєвих цілей впродовж 

розвитку особистості. 

5. Поняття особистісного наративу і 

його розвитку впродовж життєвого 

шляху особистості. 

6. Зміна особистості впродовж 

життєвого шляху: причини і цілі. 

7. Поняття життєвої кризи і виявлення 

її причин. 

8. Роль психотерапії у зміні 

особистості: загальні і цільові 

інтервенції. 

9. Вплив індивідуального і 

соціального досвіду на розвиток і 

зміну особистості. 

10. Поняття особистісної ресурсності і 

її ролі на шляху до подолання 

перешкод. 

Розглядається питання стабільності 

особистості впродовж її життєвого шляху. 

Лекція Презентація 2, 12, 13, 14, 15, 48 Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

8 тиждень 



Аналізуються причини стабільності і 

розвитку особистості, роль індивідуального 

і соціального життєвого досвіду у розвитку і 

зміні особистісного наративу. 

8 тиждень, 

2 год 

Тема 8. Стійкість, розвиток і зміна 

особистості. 

1. Фактори стабільності і зміни 

особистості впродовж життєвого 

шляху. 

2. Побудова особистісного наративу: 

розвиток і становлення 

ідентичності впродовж життєвого 

шляху особистості. 

3. Причини виникнення життєвих 

криз. 

4. Роль практичної психології у 

розвитку і зміні особистості. 

5. Джерела особистісної ресурсності. 

Дискусія, групова 

робота 

    

9 тиждень, 

4 год 

Тема 9. Біологічні аспекти особистості. 

1. Біохімічна основа особистості: 

нейротрансміттери і гормони. 

2. Фізіологічні відмінності: чутливість 

нервової системи і активація 

поведінки. 

3. Темперамент як біологічна основа 

особистості. 

4. Темперамент дитини і шкільна 

успішність (зв'язок з моторними і 

когнітивними процесами). 

5. Роль темпераменту у розвитку 

особистості у підлітково-

юнацькому і дорослому віці. 

6. Вимірювання біологічних основ 

особистості: дослідження 

електричної активності мозку. 

7. Дослідження асиметрії головного 

мозку. Індивідуальні відмінності. 

8. Риси “Великої п'ятірки” і 

індивідуальні відмінності нервової 

системи: причини і наслідки. 

Тема зосереджується на аналізі біологічної 

основи особистості, ролі нервової системи і 

Лекція Презентація 15, 16, 20, 26, 32 Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

9 тиждень 



формуванні особистісних рис і 

поведінкових проявах. Розглядаються 

індивідуальні відмінності в анатомії 

нервової системи і їх відображення у 

структурі особистості. 

9 тиждень, 

2 год 

Тема 9. Біологічні аспекти особистості. 

1. Анатомічна і фізіологічна основа 

особистості: структури нервової 

системи, що пов'язані із рисами 

особистості. 

2. Сучасне розуміння темпераменту 

особистості. 

3. Емпіричні дослідження біологічної 

основи особистості. 

Дискусія, групова 

робота 

    

10 тиждень, 

4 год 

Тема 10. Проблема спадковості 

особистості: поведінкова генетика і 

еволюційна психологія. 

1. Питання спадковості особистісних 

рис. 

2. Генетичні впливи чи впливи 

середовища: інтеракціоністський 

підхід. 

3. Проблема інтерпретації досліджень 

генетичної основи особистості. 

4. Роль молекулярної генетики та 

епігенетичних досліджень у 

вивченні особистості. 

5. Майбутнє поведінкової генетики. 

6. Питання спадковості екстра- та 

інтроверсії. 

7. Екстраверсія і рівень збудження 

нервової системи. 

8. Хто більш засливий: екстра- чи 

інтроверти? 

9. Еволюційна теорія особистості: 

погляд крізь призму вибору 

партнера. 

10. Що чоловіки шукають у жінках і 

що жінки шукають у чоловіках? 

11. Обмеження еволюційного підходу 

до вивчення особистості. 

Вивчається роль генетичних факторів і 

Лекція Презентація 15, 16, 26, 32, 33 Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

10 тиждень 



впливів середовища у розвитку і 

формуванні особистості. Розглядається 

генетична основа особистісних рис. 

Аналізується методологія еволіційного 

підходу до вивчення особистості. 

10 тиждень, 

2 год 

Тема 10. Проблема спадковості 

особистості: поведінкова генетика і 

еволюційна психологія. 

1. Генетичні фактори і впливи 

середовища: як відрізнити і 

відокремити одні від інших? 

2. Роль генетичних досліджень у 

вивченні особистості. 

3. Розуміння особистості крізь призму 

еволюційного підходу. 

Дискусія, групова 

робота 

    

11 тиждень, 

4 год 

Тема 11. Місце психічних процесів у 

розумінні особистості: мислення, оцінка 

ситуації, мотивація, емоції. 

1. Історія дослідження психічних 

процесів особистості. 

2. Мислення: усвідомлення ситуації і 

себе в ній. 

3. Характерологічні відмінності 

свідомого і несвідомого мислення. 

4. Оцінка ситуації: праймінг і 

хронічна доступність. 

5. Чому ми боїмося бути 

відкинутими? 

6. Агресія і мехнізми психологічного 

захисту. 

7. Мотивація особистості: цілі і 

стратегії їх досягнення. 

8. Індивідуальні відмінності 

емоційного досвіду особистості. 

9. Роль психологічних досліджень 

щастя у розумінні особистості. 

 У темі аналізуються індивідуальні 

відмінності мислення, оцінки, митивації і 

почувань особистості. Розглядається роль 

індивідуального і соціального досвіду у 

перебігу психічних процесів особистості. 

Аналізується категорія щастя крізь призму 

Лекція Презентація 15, 23, 26, 32, 39 Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

11 тиждень 



особистісного підходу. 

11 тиждень, 

2 год 

Тема 11. Місце психічних процесів у 

розумінні особистості: сприймання, 

мислення, мотивація, емоції. 

1. Особистість як “дієслово”: мислити, 

сприймати, оцінювати, почувати. 

2. Індивідуальні відмінності 

психічних процесів особистості. 

3. Якою є щаслива особистість? 

Дискусія, групова 

робота 

    

12 тиждень, 

4 год 

Тема 12. Крос-культурний підхід до 

вивчення особистості. 

1. Важливість крос-культурних 

досліджень у розумінні особистості. 

2. Трактування особистості крізь 

призму західної і східної наукової 

(філософської) думки. 

3. Характеристики культури: поняття 

емічного  та етичного, дозволеного і 

забороненого,  ролі стосунків і 

досягнень, логіки і почуттів, честі і 

гідності у культурі. 

4. Соціокультурний тип “Я-

концепції”: колективізм та 

індивідуалізм. 

5. Крос-культурні дослідження 

особистості: вивчення 

унівесральних рис у різних 

культурах. 

6. Дослідження цінностей конкретної 

культури. 

7. Причини міжкультурних 

відмінностей. 

8. Виклики і майбутні напрямки крос-

культурних досліджень особистості. 

Тема присвячена погляду на особистість 

крізь призму крос-культурного підходу. 

Аналізуються характерологічні відмінності 

різних культур та їх причини. 

Окреслюються напрямки майбутніх крос-

культурних досліджень особистості. 

Лекція Презентація 1, 3, 9, 17, 18, 19, 24, 

35, 49 

Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

12 тиждень 

12 тиждень, 

2 год 

Тема 12. Крос-культурний підхід до 

вивчення особистості. 

Дискусія, групова 

робота 

    



1. Характерологічні риси конкретної 

культури. 

2. Проаналізувати і описати 

українську культуру і особистість, 

що у ній формується. Провести 

порівняльний аналіз з іншою 

слов'янською культурою. 

3. Розробити план власного крос-

культурного дослідження. 

13 тиждень, 

4 год 

Тема 13. Часо-просторові координати 

культури і їх вплив на особистість. 

1. Час і простір як характерологічні 

риси культури. 

2. Природній час і годинниковий час: 

відмінності і їх вплив на 

особистість. 

3. Роль біологічних циркадних ритмів 

у функціонуванні особистості. 

4. Проблема синхронізації циркадних 

ритмів із вимогами соціальної 

культури, її наслідки для 

продуктивності і психологічного 

благополуччя особистості. 

5. Поняття колового і лінійного часу. 

Відмінності у психічних процесах в 

залежності від часу культури. 

6. Поняття точності і темпу культури, 

країни, міста. 

7. Взаємозв'язок часових і 

просторових координат культури у 

свідомості особистості. 

8. Поняття часової перспективи 

особистості. 

9. Крос-культурні дослідження 

часової перспективи особистості. 

10. Майбутні перспективи досліджень 

часо-просторових характеристик 

культури і їх впливу на особистість. 

У темі аналізуються часо-просторові 

характеристики культури і їх вплив на 

розвиток і формування особистості, перебіг 

її психічних процесів. Розглядаються 

Лекція Презентація 4, 5, 11, 24, 35, 47, 

49, 52 

Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

13 тиждень 



особливості міжкультурної взаємодії і 

комунікації в залежності від часо-

просторових аспектів культури, до якої 

належить особистість. 

13 тиждень, 

2 год 

Тема 13. Часо-просторові координати 

культури і їх вплив на особистість. 

1. Причини міжособистісних 

конфліктів з точки зору часо-

просторових характеристик 

культури, до якої належить 

особистість. 

2. Описати українську культуру в її 

часо-просторових координатах. 

3. Витоки часо-просторових 

характеристик конкретної культури. 

Дискусія, групова 

робота 

    

14 тиждень, 

4 год 

Тема 14. Особистість, ментальне і фізичне 

здоров'я у сучасному світі. 

1. Особистість і ментальне здоров'я: 

розлади особистості. 

2. Визначення і класифікація розладів 

особистості: DSM-5. 

3. Поняття психічного здоров'я 

особистості. 

4. Що таке психічне здоров'я 

організації, на що воно впливає і як 

його забезпечити. 

5. Особистість і фізичне здоров'я. 

6. Емоційність і риси особистості, їх 

роль у фізичному здоров'ї. 

7. Взаємозв'язок ментального і 

фізичного здоров'я особистості. 

8. Що таке здорова особистість? 

9. Виклики сучасного світу: що 

загрожує нашому ментальному і 

фізичному здоров'ю? 

Тема висвітлює основні підходи до 

вивчення ментального і фізичного здоров'я 

особистості, а також психічного здоров'я 

організації. Дається визначення здорової 

особистості. Аналізуються способи 

забезпечення ментального і фізичного 

здоров'я особистості. 

Лекція Презентація 12, 13, 14, 15, 21, 27, 

34, 36, 39 

Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

14 тиждень 



14 тиждень, 

2 год 

Тема 14. Особистість, ментальне і фізичне 

здоров'я у сучасному світі. 

1. Загрози ментальному і фізичному 

здоров'ю особистості у сучасному 

світі. 

2. Зріз ментального і фізичного 

здоров'я особистості на різних 

етапах філогенезу. 

3. Сучасні дослідження ментального 

здоров'я особистості. 

4. Сучасні досілдження психічного 

здоров'я організації. 

Дискусія, групова 

робота 

    

15 тиждень, 

4 год 

Тема 15.  „Self”: що ми про себе знаємо? 

Сучасні підходи до вивчення свідомості. 

1. Визначення „Self” крізь призму 

різних теорій особистості. 

2. Цілі і зміст особистісного „Self”. 

3. Декларативне „Self”: самооцінка, 

самоефективність, “я-схема”. 

4. Процесуальне „Self”: стосунки та 

імплицітні “я”. 

5. Що таке справжнє “я” і скільки їх є 

в однієї особистості? 

6. Сприйняття себе як часо-

просторова характеристика 

свідомості. 

7. Сприйняття часу і простору як 

характеристика свідомості. 

8. Зміна сприймання часу і простору у 

змінених станах свідомості. 

9. Фізіологічна основа свідомості. 

10. Що не є свідомістю? 

11. Сучасні дослідження свідомості. 

У темі аналізуються сучасні погляди на 

свідомість, їх емпіричне підґрунтя. 

Розглядаються різні підходи до опису 

свідомості. Аналізується поняття „Self”, 

його ролі у структурі і функціонуванні 

особистості. 

Лекція Презентація 11, 15, 26, 41 Підготовка до 

дискусій по темі 

(опрацювання 

літератури), 

5,25 год 

15 тиждень 

15 тиждень, 

2 год 

Тема 15. „Self”: що ми про себе знаємо? 

Сучасні підходи до вивчення свідомості. 

1. Анатомія свідомості. 

Дискусія, групова 

робота 

    



2. Часо-просторові характеристики 

свідмості. 

3. Місце „Self” у структурі 

особистості. 

16 тиждень, 

4 год 

Тема 16. Як цілісно описати особистість? 

1. Який підхід є найкращим? 

Порівняльний аналіз різних 

підходів до вивчення особистості. 

2. Підсумки: методологія вивчення 

особистості, крос-культурні 

дослідження особистості, 

біологічна основа особистості, 

витоки свідомості, свобода волі і 

відповідальність, психологічна 

природа щастя, зміна поведінки і 

особистості, ментальне і фізичне 

здоров'я особистості. 

3. Виклики, що стоять перед 

особистістю у сучасному світі. 

4. Аплікативність знань із психології 

особистості для її розуміння у 

сучасному світі. 

5. Науковий статус психології 

особистості. 

Тема присвячена підведенню підсумків 

курсу. Дається цілісна характеристика 

особистості у сучасному світі. 

Окреслюється місце психології особистості 

у науковому полі психології. 

Лекція Презентація 15, 16, 26, 42, 45 Підготовка цілісного 

опису відомої 

особистості, 

5,25 год 

16 тиждень 

16 тиждень, 

2 год 

Тема 16. Як цілісно описати особистість? 

1. Розробити критерії опису 

особистості. 

2. Розробити план цілісного 

дослідження особистості, 

охарактеризувати його обмеження і 

сильні сторони. 

Дискусія, групова 

робота 

    

 


