
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Філософський факультет 

Кафедра психології 

 

 

 

 

 

 

 

О. С. ШТЕПА 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З КУРСУ 

«ПСИХОЛОГІЯ» 

для студентів денної форми навчання 

історичного та хімічного факультету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ-2018



1 
 

 

Рекомендовано до друку  

кафедрою психології 

протокол №13 від 22/03/2018 

 

 

 

Розробила: канд. психол. наук, доц. Штепа О. С. 

 

Рецензент:  канд. філос. наук., проф. Грабовська С. Л. 

 

 

Методичні рекомендації до курсу 

«Психологія» 

для студентів денної форми навчання 

історичного, хімічного, філологічного, філософського факультету 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до дуку ________. Формат 60x84/16. Умовн. друк. акушів 0,8.- 28с. 

Наклад _______ прим. Замовл. №_______. 



2 
 

 

Метою даного курсу є формування у студентів загальної 

компетентності з психології. 

Завдання курсу: надання теоретичних знань для складання 

студентами психологічної характеристики особистості та малої групи під час 

проходження ними психолого-педагогічної практики, а також надання 

теоретичної інформації студентам щодо умінь ефективної роботи у групі 

(команді).  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: класичні й сучасні концепції особистості, складові структури 

особистості: особливості темпераменту й характеру, здібностей й 

самооцінки, мотиваційні особливості, соціально-психологічні властивості 

особистості, типи спрямованості особистості; групові процеси та стани, 

показники психологічного клімату малої групи, показники особистої 

ефективності, що зумовлюють ефективність роботи людини у групі та у 

команді, особливості психологічної сумісності, стратегії інграціації. 

  вміти: аналізувати зміст наукової інформації з психології, складати 

психологічну характеристику особистості та малої групи. 

Набуття студентами компетентності з курсу можливе за актуалізації 

їхніх знань з курсів «Вступ до спеціальності», «Філософія», «Історія 

філософії», «Логіка», «Світова література». 

Курс розраховано на один семестр.  

Форма підсумкового контролю: 

 для студентів історичного, хімічного, філологічного факультету – 

залік, 

 для студентів філософського факультету – екзамен. 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН КУРСУ 

(для історичного факультету) 

Тема 

Кількість 

лекційних 

годин 

Кількість 

семінарсько-

практичних 

годин 

Кількість 

годин 

самостійної 

роботи 

Разом 

(год.) 

Змістовий модуль 1. Психологія особистості 

1. Психологія як наука 4 2 8 14 

2. Структура особистості у 

класичній і некласичній 

психології 

4 2 8 14 

3. Темперамент та характер 

(рівень рис) 
4 2 8 14 

4. Психологія мотивації 

(рівень характеристичних 

адаптацій) 

4 2 8 14 

5. Спрямованість 

особистості (рівень 

наративу) 

4 2 8 14 

Змістовий модуль 2. Психологія взаємин 

6. Соціально-психологічні 

властивості особистості 
4 2 8 14 

7. Характеристика групової 

динаміки 
4 2 8 14 

8. Ефективне спілкування 4 2 8 14 

Всього  32 16 64 112 

 

(для хімічного факультету) 

Тема 

Кількість 

лекційних 

годин 

Кількість 

семінарсько-

практичних 

годин 

Кількість 

годин 

самостійної 

роботи 

Разом 

(год.) 

Змістовий модуль 1. Психологія особистості 

1. Психологія як наука 2 2 8 12 

2. Структура особистості у 

класичній і некласичній 

психології 

2 2 8 12 
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3. Темперамент та характер 

(рівень рис) 
2 2 8 12 

4. Психологія мотивації 

(рівень характеристичних 

адаптацій) 

2 2 8 12 

5. Спрямованість 

особистості (рівень 

наративу) 

2 2 8 12 

Змістовий модуль 2. Психологія взаємин 

6. Соціально-психологічні 

властивості особистості 
2 2 8 12 

7. Характеристика групової 

динаміки 
2 2 8 12 

8. Ефективне спілкування 2 2 8 12 

Всього  16 16 64 96 

 

(для філософського факультету) 

Тема 

Кількість 

лекційних 

годин 

Кількість 

семінарсько-

практичних 

годин 

Кількість 

годин 

самостійної 

роботи 

Разом 

(год.) 

Змістовий модуль 1. Психологія особистості 

1. Психологія як наука 2 4 5,25 11,25 

2. Структура особистості у 

класичній і некласичній 

психології 

2 4 
5,25 11,25 

3. Темперамент та характер 

(рівень рис) 
2 4 

5,25 11,25 

4. Психологія мотивації 

(рівень характеристичних 

адаптацій) 

2 4 
5,25 11,25 

5. Спрямованість 

особистості (рівень 

наративу) 

2 4 
5,25 11,25 

Змістовий модуль 2. Психологія взаємин 

6. Соціально-психологічні 

властивості особистості 
2 4 

5,25 11,25 

7. Характеристика групової 

динаміки 
2 4 

5,25 11,25 

8. Ефективне спілкування 2 4 
5,25 11,25 
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Всього  16 32 42 90 

 

(для філологічного факультету) 

Тема 

Кількість 

лекційних 

годин 

Кількість 

семінарсько-

практичних 

годин 

Кількість 

годин 

самостійної 

роботи 

Разом 

(год.) 

Змістовий модуль 1. Психологія особистості 

1. Психологія як наука 4 2 5,25 11,25 

2. Структура особистості у 

класичній і некласичній 

психології 

4 2 
5,25 11,25 

3. Темперамент та характер 

(рівень рис) 
4 2 

5,25 11,25 

4. Психологія мотивації 

(рівень характеристичних 

адаптацій) 

4 2 
5,25 11,25 

5. Спрямованість 

особистості (рівень 

наративу) 

4 2 
5,25 11,25 

Змістовий модуль 2. Психологія взаємин 

6. Соціально-психологічні 

властивості особистості 
4 2 5,25 11,25 

7. Характеристика групової 

динаміки 
4 2 

5,25 11,25 

8. Ефективне спілкування 4 2 5,25 11,25 

Всього  32 16 42 90 

 

 

БАЗОВІ ПОСІБНИКИ  

1. М’ясоїд П. А. Загальна психологія / М. М’ясоїд [навч. посіб]. – К.: 

Вища шк., 2006. 

2. Партико Т. Б. Загальна психологія / Т.Партико, С. Л. Грабовська, 

А. О. Вовк та ін. [підручн.]. – К.: Вид. Дім “ІнЮРЕ”, 2014. 
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ОСНОВНА  ЛІТЕРАТУРА 

1. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. Занюк [навч. посіб.]. – К.: 

Либідь, 2002. 

2. Копець Л. В. Психологія особистості / Л. Копець. – К.: Вид. дім 

―Києво-Могилянська академія‖, 2007. 

3. Неровня О. Методичні рекомендації для складання психолого-

педагогічної характеристики особистості учня (студента) та навчальної 

групи студентами непсихологічних спеціальностей / О. Неровня, О. 

Штепа. – Методичні рекомендації, Львів, 2011. 

4. Орбан-Лембрик Л. Е.  Соціальна психологія. Підручник: У 2 кн. Кн. 2. 

Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К., 2006.  

5. Основи психології [підручн.] / За заг ред. О. В. Киричука, В. А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1999. 

6. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами 

буденності / Т. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. 

7. Хамітов Н. Історія філософії: Проблема людини та її меж / Н. Хамітов, 

Л. Гармаш, С. Крилова. – К.: Наукова думка, 2000. 

8. Niermeyer R., Seyffert M. Motivation. – Freiburg, 2003. 

9. Jacyno M. Kultura Indiwidualizmu. – Widawnictwo naukowe PWN, 

Warszawa, 2007. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. www.periodicals.kazarin.ua  

2. www.journals.pu.if.ua 

3. www.psychpersonality.inf.ua  

4. www.lib.iitta.gov.ua 

5. www.pu.if.ua 

6. www.ua.appsyjournal.com 

7. www.scienceandeducayion.pdpu.edu/ua 

8. http://problemps.kpnu.edu.ua   

http://www.periodicals.kazarin.ua/
http://www.journals.pu.if.ua/
http://www.psychpersonality.inf.ua/
http://www.lib.iitta.gov.ua/
http://www.pu.if.ua/
http://www.ua.appsyjournal.com/
http://www.scienceandeducayion.pdpu.edu/ua
http://problemps.kpnu.edu.ua/


7 
 

9. www.dspace.nbuv.gov.ua  

10. www.nbuv.gov.ua  

Оцінювання знань студентів з спецкурсу за видами завдань 

для студентів історичного, хімічного, філологічного факультету 

Види завдань 

Кількість 

завдань 

протягом 

семестру 

Максимальна 

кількість балів, що 

нараховується за 

правильне виконання 

одного  завдання 

Максимальна 

кількість 

балів за 

певний вид 

завдань 

Виконання завдань на 

семінарсько-практичних 

заняттях 

8 4 32 

Самостійна робота  1 18 18 

Екзамен  1 50 50 

Всього  100 

 

для студентів філософського факультету 

Види завдань 

Кількість 

завдань 

протягом 

семестру 

Максимальна 

кількість балів, що 

нараховується за 

правильне виконання 

одного  завдання 

Максимальна 

кількість 

балів за 

певний вид 

завдань 

Виконання завдань на 

семінарсько-практичних 

заняттях 

16 2 32 

Самостійна робота  1 10 10 

Індивідуально-дослідне 

завдання 
1 8 8 

Екзамен  1 50 50 

Всього  100 

 

Робота кожного студента на семінарсько-практичному занятті оцінюється у 

відповідних балах наприкінці заняття. 

Сума балів за роботу студента на семінарсько-практичному занятті 

складається 50%/50% з самостійної і правильної відповіді за теоретичні 

запитання та самостійності і повноти виконання практичних завдань.  

http://www.dspace.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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Завдання самостійної роботи 

Завданням самостійної роботи є письмова психологічна характеристика 

малої групи на основі даних опису цієї групи відповідно до плану , виданому 

на лекційному занятті у відповідні темі. 

 

Приклад опису особистості  

Ірина є ученицею 11-го класу середньої загальноосвітньої школи . вона 

завжди самостійно приймає рішення щодо того, з ким товаришувати, як себе 

поводити у певній ситуації та на що витрачати кишенькові гроші та 

спілкуватись з людьми неординарними, творчими. Ірина прагне вчитись на 

«відмінно» з усіх предметів. На уроках з гуманітарних предметів учениці 

подобається задавати вчителям такі незвичні запитання, щоб усі 

однокласники подивились на неї із захватом. Іра нерідко категорично 

висловлює власну точку зору, щодо питань, які стосуються психології 

особистості. При цьому її думка є обґрунтованою. Учениця багато читає 

художню  літературу. Ірина не боїться іти на конфлікт з однокласниками та 

вчителями, коли йдеться про оцінювання її знань, вважає, що вчителі 

несправедливі до неї. Водночас, Іра уміє організувати однокласників для 

роботи на толоці та для підготовки до свят. Ірина самостійно, але не 

систематично виконує домашні завдання. Вона вважає, що більш важливо 

уміти впевнено та красномовно відповідати. Перед уроками Іра прагне 

обговорити з подружками головний матеріал уроку, вона уважно слухає їх та 

задає уточнюючі запитання. У 10-у класі Іра з цікавості взяла участь в 

олімпіаді з психології та посіла 2-е місце. Після цієї перемоги учениці 

вирішила, що буде психологом. Мріючи про власний бізнес, Іра відвідує 

заняття програми «Лідер майбутнього» та читає матеріали часописів 

політико-економічної тематики. 
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Приклад опису групи  

Група Y є навчальною групою студентів 2 курсу однієї з гуманітарних  

спеціалізацій. У групі 28 осіб, з них – 4 хлопці. У групі є чотири великих 

угруповання по 4 – 8 осіб, дві діади та троє одинаків. На заняттях особливо 

активними є дві групки – дівчата відповідають на запитання, цікавляться 

практичним застосуванням знань. Інші сумлінно виконують завдання, але 

відповідають лише  тоді, коли їх питає викладач. Також виявляють високий 

загальний рівень знань дві дівчинки та хлопець, які є одинаками в групі. 

Вони намагаються  сісти в аудиторії окремо від інших, дівчата і під час 

перерви майже ні з ким не спілкуються. Коли хтось з них відповідає  або 

запитує, інші студенти слухають з цікавістю. Але ніколи не говорять їм 

заданого завдання, якщо ті пропустили заняття. За інтерактивних завдань, 

академічно ―слабші‖ студенти намагаються уникати  співпраці з ―сильними‖.  

Староста групи є ініціативна та емоційна. Вона вміє голосно повідомити 

групу  про зміни у розкладі та вигуком змусити групу бути тихіше на парі. 

При цьому декілька осіб завжди її передражнюють або щось буркотять. За 

результатами опитування щодо стилю поведінки у конфліктній ситуації, 

староста була приємно здивована притаманною їй стратегією – ―тиск‖. 

Старосту як особистість, а не як ―посадовця‖ підтримують четверо дівчат. 

Усі п’ятеро характеризуються високим рівнем інтелектуальної 

компетентності, покладаючись на яку вони не зажди готові до практичних 

знать. Конфлікти у групі виникають ―робочі‖ – стосовно погодження 

відпрацювання занять, часу збирання грошей  на ксерокопії та купівлю 

ялинки для прикрашання аудиторії. Останнє слово завжди за старостою, яка 

спочатку питається групу, а потім приймає власне рішення.  Іноді їй 

суперечить одна  з дівчат, яка ні з ким в групі  не товаришує. У її вмінні 

переконати групу виявляються здібності лідера. 
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Індивідуально-дослідне завдання 

Індивідуальне завдання полягає у самостійній письмовій психологічній 

характеристиці особистості  на основі даних спостереження та інтерв’ю. 

Студент сам обирає суб’єкта дослідження та тему інтерв’ю. Слід звернути 

увагу на відповідність даних спостереження за поведінкою особи, запитань 

інтерв’ю та теми інтерв’ю. Оформлення результатів індивідуально-

дослідного завдання має бути таким: на 1 сторінку формату А4 вмістити 

категорії спостереження та спостережувані факти, на 1 сторінку формату А4 

вмістити запитання інтерв’ю та відповіді на них досліджуваного. 

Досліджуваного слід попередити про мету психологічного завдання та 

дотримуватись правил етики психологічного дослідження. Психологічну 

характеристику на особу виконати відповідно до плану, виданому на 

лекційному занятті у відповідні темі.  
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ПЛАНИ СЕМІНАРСТКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З СПЕЦКУРСУ 

 

Змістовий модуль 1. Психологія особистості 

Тема «Психологія як наука» 

Предмет та методи психології. Головні напрями (школи) психології 

(психоаналіз, біхевіоризм, когнітивна психологія, гештальт-психологія, 

гуманістична психологія).  Головні проблеми сучасної психології як науки: 

критерії істини, сучасні методи дослідження, особистість дослідника, який 

формулює проблему. Характеристика особи у культурі постмодерну.  

Проблеми сучасної психології: толерантність до невизначеності, 

стресостійкість та життєстійкість, зрілість та інфантильність, ресурсність та 

дискурсивність особистості. Типи критичних життєвих ситуацій за Ф. 

Василюком. Головні напрями психологічного супроводу особистості: 

психологічна допомога та психологічна підтримка. 

Питання теми для самостійного вивчення 

Психологічні особливості «Я» особи як творця культури. Характеристика 

особи у культурі постмодерну.  Головні напрями (школи) психології 

(психоаналіз, біхевіоризм, когнітивна психологія, гештальт-психологія, 

гуманістична психологія). Типи критичних життєвих ситуацій за Ф. 

Василюком. Головні напрями психологічного супроводу особистості: 

психологічна допомога та психологічна підтримка. 

Головні питання семінарського заняття: 

1) охарактеризуйте предмет і методи сучасної психології, 

2) вкажіть головні властивості особистості як творця культури, 

3) охарактеризуйте головні проблеми особистості у культурі 

постмодерну, 
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4) проаналізуйте головні проблем сучасної психології, 

5) охарактеризуйте складні життєві ситуації за Ф. Василюком, 

6)  розкрийте суть психологічного супроводу особистості. 

 

Завдання: прочитайте наукову працю Тетяни Михайлівни Титаренко 

«Типи кризових ситуацій // Життєвий світ особистості у межах і за межами 

буденності», законспектуйте головні тези і презентуйте власний погляд на 

проблему в усному виступі перед аудиторією. 

 

Основна література до теми 

1. Основи психології / за ред. О. Киричука, В. Роменця. – К.: Либідь, 

1999. 

2. Партико Т. Б. Загальна психологія / Т.Партико, С. Л. Грабовська, А. О. 

Вовк та ін. [підручн.]. – К.: Вид. Дім ―ІнЮРЕ‖, 2014.  

3. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами 

буденності / Т. Титаренко. – К.: Либідь, 2003. 

Додаткова література до теми 

1. Панок В. Г. Місце практичної психології в системі психологічного 

знання // Практична психологія та соціальна робота. –  2014. – №8.– 

С.5-8. 

2. Василюк Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления 

критических ситуацій. – М., 1984. 

3. Gardner H. A multiplicity of intelligences: In tribute to Professor Luigi 

Vignolo. 2004. [Electronic resource]. Mode of access: 

http://www.howardgardner.com/Papers/documents/T101%20A%20Multipli

city %20REVISED.pdf. 

4. Hassan J. Postmoderne heute // Wege aus der Moderne / Hrsg. v.W.welsch. 

Wei nheim, 1988. S.56. 

5. Maddi. S.R.Personality theories: a comparative analysis. – Homewood, Ill: 

Dorsey Press, 1968. 



13 
 

Тема «Структура особистості у класичній і некласичній психології» 

Особистість у класичній і некласичній психології. Індивідуально-

психологічні властивості особистості. Проблема ідентичності особистості. 

Концепція особистості Д. МакАдамса: риси, характеристичні адаптації, 

наратив. Типи особистісних диспозицій. Ідентичність особистості: класичний 

погляд.  Теорія ідентичності Е. Еріксона. Трактування ідентичності Е. 

Еріксоном. Стадії розвитку особистості; характеристика базових здатностей 

особистості у вікових періодах. Ідентичність у некласичній психології: 

концепція психологічної зрілості Дж. Стівенса. Аналіз принципів зрілості, 

визначення рівнів психологічної зрілості людини за даними спостереження 

та інтерв’ю. 

Питання теми для самостійного вивчення 

Концепція особистості Д. МакАдамса: риси, характеристичні адаптації, 

наратив. Концепція психологічної зрілості Дж. Стівенса. Психологічне 

інтерв’ю. 

Головні питання семінарського заняття: 

1) охарактеризуйте сучасну концепцію особистості на прикладі 

концепціїї Д. МакАдамса, 

2) розкрийте суть концепції особистості Е. Еріксона, 

3) охарактеризуйте головні кризи ідентичності особистості за Е. 

Еріксоном. 

 

Завдання: прочитайте наукову працю Сергія Дмитровича Максименка 

«Поняття особистості у психології», законспектуйте головні тези і 

презентуйте власний погляд на проблему в усному виступі перед аудиторією. 

 

Основна література до теми 

1. Максименко С. Д. Поняття особистості у психології // Психологія і 

особистість. 2016. №1(9). С.11-17. 
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2. Эриксон Э. Теория идентичности // Фрейджер Р., Фейдимен Д. 

Личность: теории, эксперименты, упражнения. – СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2001. 

3. Stevens J. Transforming Your Dragons. Turning Personality Fear Patterns 

into Personal Power. – Bear&Company Publishing, Santa Fe, New Mexico, 

1994. 

4. McAdams D.P., Diamond A., de St. Aubin E. Mansfield E. Stories of 

commitment: The psychosocial construction of generative lives // J. Pers. 

Soc. Psychol. 1997. 72. P. 678–694. 

Додаткова література до теми 

1. Копець Л. В. Психологія особистості / Л. Копець. – К.: Вид. дім 

―Києво-Могилянська академія‖, 2007. 

5. Партико Т. Б. Загальна психологія / Т.Партико, С. Л. Грабовська, А. О. 

Вовк та ін. [підручн.]. – К.: Вид. Дім ―ІнЮРЕ‖, 2014.  

6. McAdams D.P. The person: An integrated introduction to personality 

psychology. 3rd ed. Fort Worth, TX, 2001. 

 

Тема «Темперамент та характер (рівень рис)» 

Гуморальна теорія темпераменту, типи темпераменту за Гіппократом. 

Конституційна теорія темпераменту, типи темпераменту за Кречмером та 

Шелдоном. Властивості нервової системи за І. Павловим: сила, 

врівноваженість, рухливість. Характеристика глобальних рис характеру. 

Ситуативні риси, моральні та вольові властивості характеру. Типи 

акцентуацій характеру. Фемінні й маскулінні риси характеру. Харизма.  

Ознаки наявності здібностей. Класифікації здібностей: загальні та спеціальні 

здібності, професійні здібності, надзвичайні здібності. Загальні здібності 

(комунікативні, творчі, інтелектуальні). Спеціальні здібності (музичні, 

літературні, образотворчі, артистичні, хореографічні, сценічні, спортивні, 

технічні, організаційні, здібності до ремесел). Характеристика обдарованості, 

таланту, геніальності. 
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Питання теми для самостійного вивчення 

Конституційна теорія темпераменту, типи темпераменту за Кречмером 

та Шелдоном. Ситуативні риси, моральні та вольові властивості характеру. 

Типи акцентуацій характеру. Фемінні й маскулінні риси характеру. Харизма. 

Характеристика обдарованості, таланту, геніальності. 

Головні питання семінарського заняття: 

1) охарактеризуйте головні властивості нервової системи людей з 

різним типом темпераменту за Гіппократом, 

2) охарактеризуйте структуру рис характеру, 

3) розкрийте суть здібностей та особливостей їх вияву у діяльності 

людини, вкажіть ознаки наявності здібностей, 

4) чому темперамент, характер, здібності є статичними 

компонентами структури особистості? 

 

Завдання: прочитайте наукову працю Крістофера Петерсона і Мартіна 

Селігмана «Сили характеру і чесноти», законспектуйте головні тези і 

презентуйте власний погляд на проблему в усному виступі перед аудиторією. 

 

Основна література до теми 

1. М’ясоїд П. А. Загальна психологія / М. М’ясоїд [навч. посіб]. – К.: 

Вища шк., 2006.  

2. Особистість та її характер // У кн.: Основи психології [підручн.] / за 

ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 1999. – С.283-288. 

3. Peterson C, Seligman M.E.P. Character Strengths and Virtues. A 

Handbook and Classification. N.Y.: Oxford University Press, 2004. 

4. Seligman M.E.P., Park N., Peterson С The Values in Action (VIA) 

Classification of Character Strengths // Ricerche di Psicologia. 2004. 

Vol. 27. N 1. P. 63-78. 

Додаткова література до теми 
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1. Що таке корпоративна здібність? // Доступно з 

http://www.cecsi.ru/coach/corporate_capabilities.html 

2. Універсальна обдарованість і конкретні здібності людини // У кн.: У кн.: 

Основи психології [підручн.] / за ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: 

Либідь, 1999. – С.331-350. 

3. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // В кн.: Кант И. 

Соч. В 6-ти томах., Т.6, М., 1996. 

4. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: 

Питер, 2011. 

5. Enkelmann Nikolaus B. Charisma. Beruflichen und privaten Erfolg durch 

Personlichkeit. – Freiburg, 1996. 

6. Hinsch R., Wittmann S. Soziale Kompetenz: kann man lernen. BELTZPVU, 

Berlin, 2003. 

Тема «Психологія мотивації (рівень характеристичних адаптацій)» 

Характеристика потреби у першості за Х. Мюрреєм. Мотиви, цілі, 

цінності, переконання. Характеристика мотивів за В. Гербочевським. 

Характеристика мотиваційних тенденцій (мотивація досягнення успіху, 

мотивація уникання неуспіху, мотивація уникання успіху). Мотиваційні 

теорії: теорій самоактуалізації А. Маслоу; теорія локусу контролю Дж. 

Роттера; концепція самоефективності А. Бандури. особливості самооцінки 

досягнення. Психологічні механізми захисту, долаюча поведінка. Надання 

валентності досягненню (рівень домагань, самооцінка, емоційність особи). 

Параметри самооцінки – рівень, реалістичність, стійкість, узгодженість. 

Зв’язок загальної та парціальної самооцінки. Зв’язок заниженої самооцінки та 

чуття неповноцінності за А. Адлєром. Зв’язок самооцінки та рівня домагань; 

формула успіху В. Джеймса. Компоненти професійної самооцінки за А. 

Рєаном. Класифікації емоцій (за валентністю, за якістю, за силою та 

стійкістю, за конструктивністю), характеристика голових емоцій за К. 

http://www.cecsi.ru/coach/corporate_capabilities.html
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Ізардом. Ситуативні (ейфорія, фрустрація, фобія, тривога, депресія, афект, 

стрес) та тривалі (настрій, почуття) емоційні стани.  

Питання теми для самостійного вивчення 

Психологічні механізми захисту, долаюча поведінка (копінг стратегії). 

Параметри самооцінки. рівень домагань. Чуття неповноцінності. 

характеристика голових емоцій за К. Ізардом. Ситуативні та тривалі (настрій, 

почуття) емоційні стани. 

Головні питання семінарського заняття: 

1) охарактеризуйте конфігурації потреби у першості за Х. Мюрреєм, 

2) проаналізуйте головні мотиви осіб, які характеризуються 

мотиваційними тенденціями досягнення успіху та уникання 

неуспіху, 

3) сформулюйте головний зміст мотиваційних теорій А. Маслоу, А. 

Бандури, Дж. Роттера, 

4) сформулюйте ваш огляд щодо (не)конструктивних емоцій 

людини. 

 

Завдання: прочитайте наукову працю Світлани Борисівни Кузікової 

«Феноменологія саморозвитку особистості: проблемне поле дослідження», 

законспектуйте головні тези і презентуйте власний погляд на проблему в 

усному виступі перед аудиторією. 

 

Основна література до теми 

1. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. Занюк [навч. посіб.]. – К.: 

Либідь, 2002. 

2. Копець Л. В. Психологія особистості / Л. Копець. – К.: Вид. дім 

―Києво-Могилянська академія‖, 2007.  

3. Кузікова С. Б. Феноменологія саморозвитку особистості: 

проблемне поле дослідження // Зб. наук. праць. Психологічні науки. 

Т.2, Вип.9, 2012. 
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Додаткова література до теми 

1. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека [учеб. пособ.]. – М.: ТЦ Яфера, 

2008. – С. 110. 

2. Längle A. Emotion und Existenz. – Facultas Verlags-und Buchhandels AG, 

Wien, 2003. 

3. Izard Carrol E. The Psychology Of Emotoins. – Plenum Press, New York, 

1991. 

4. Hobfoll S. E. Stress, culture, and community. — N. Y. and London.1998. 

5. Niermeyer R., Seyffert M. Motivation. – Freiburg, 2003. 

6. Goleman D. Emotional Intelligence. – Bricman, Inc., 1995. 

7. Heckhausen, H. Einfliisse der Erziehung auf die Motivationsgenese. In T. 

Herrmann (Ed.), Psychologie der Erziehiingsstile. Gottingen: Hogrefe, 1966. 

Pp. 131-169. 

8. McClelland D. Human motivation. Cambridge University Press. New York, 

1987. 

 

Тема «Спрямованість особистості (рівень наративу)» 

Вектори спрямованості особисті. Модель життєвих позицій Е. Берна та 

Ф. Ернста. Типи спрямованості особистості за Смейклом, Кучером; типи 

особистісної спрямованості та Т. Даніловою; типи емоційної спрямованості 

за Б. Додоновим; типи соціальної спрямованості за Б. Братусем; типи 

сенсожиттєвої спрямованості за І. Кулагіною, В. Колюцкім. Типи ресурсної 

спрямованості особистості. Життєві завдання особистості. Типи 

екзистенційної спрямованості особи за А. Ленгле. 

Питання теми для самостійного вивчення 

Типи спрямованості особистості за Смейклом, Кучером; типи 

особистісної спрямованості та Т. Даніловою; типи емоційної спрямованості 

за Б. Додоновим; типи соціальної спрямованості за Б. Братусем; типи 
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сенсожиттєвої спрямованості за І. Кулагіною, В. Колюцкім. Типи 

екзистенційної спрямованості особи за А. Ленгле. 

Головні питання семінарського заняття: 

1) охарактеризуйте типи життєвих позицій особи за Е. Берном та Ф. 

Ернстом, 

2) розкрийте суть типів і рівнів соціальної спрямованості за Б. 

Братусем, 

3) проаналізуйте переваги та недоліки у кар’єрному зростанні осіб з 

різним типом спрямованості за Смейклом, Кучером. 

 

Завдання: прочитайте наукову працю колективу авторів за наук. ред. Т. 

М. Титаренко «Соціально-психологічна природа життєвих завдань та їхні 

властивості», законспектуйте головні тези і презентуйте власний погляд на 

проблему в усному виступі перед аудиторією. 

 

Основна література до теми 

1. Копець Л. В. Психологія особистості / Л. Копець. – К.: Вид. дім 

―Києво-Могилянська академія‖, 2007.  

2. Як будувати власне  майбутнє: життєві завдання особистості : 

наук. моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна 

академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та 

політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512с. 

Додаткова література до теми 

1. Кузікова С. Б. Емпіричне дослідження саморозвитку суб’єктної 

діяльності // Психологічні науки: проблеми і здобутки – Додаток 1 до 

№1,  Том IV, – 2012р. – Тематичний випуск «Проблеми емпіричних 

досліджень у психології». – Вип. 6. – С.132-139. 

2. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека [учеб. пособ.]. – М.: ТЦ Яфера, 

2008. – С. 110. 
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3. Лишин О. В. Тенденции личностного самоопределения в подростковом 

и юношеском возрастах (Направленность мотивационной стратегии 

личности и психологические механизмы ее формирования) // 

Практична психологія та соціальна робота. – №12. – 2010. – С.23-29. 

4. Längle A. Emotion und Existenz. – Facultas Verlags-und Buchhandels AG, 

Wien, 2003. 

5. Enkelmann Nikolaus B. Charisma. Beruflichen und privaten Erfolg durch 

Personlichkeit. – Freiburg, 1996. 

 

Тема «Психологічна характеристика особистості» 

  

«Психологічні портрети» Йогана Лафатера та Жана де Лабрюйєра. Мета,  

завдання, принципи психологічної характеристики особистості. Компоненти 

психологічної характеристики. Особливості психологічної характеристики та 

портрету особистості. Структура характеристики, зміст висновків, напрями 

рекомендацій. 

Основна література до теми 

1. Неровня О. Методичні рекомендації для складання психолого-

педагогічної характеристики особистості учня (студента) та навчальної 

групи студентами непсихологічних спеціальностей / О. Неровня, О. 

Штепа. – Методичні рекомендації, Львів, 2011. 

2. Копець Л. В. Психологія особистості / Л. Копець. – К.: Вид. дім 

―Києво-Могилянська академія‖, 2007. 
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Змістовий модуль 2. Психологія взаємин 

Тема «Соціально-психологічні властивості особистості» 

Поле(не)залежність, самомоніторинг, соціальна спрямованість, 

соціальні компетенції та соціальна роль, стратегія поведінки у конфліктній 

ситуації, стратегія соціально-психологічної адаптації у малій групі. 

Характеристика стратегій розв’язання конфліктних ситуацій за Д. та Ф. 

Джонсонами: конфронтація, тиск, уникання, компроміс, згладжування. 

Характеристика полезалежності / поленезалежності особистості. Типи 

соціальної спрямованості особистості за Б. Братусем: егоцентричний, 

групоцентричний, гуманістичний, есхатологічний. Характеристика 

соціальних компетенцій за Р. Хіншем та С. Віттманном. Головні соціальні 

ролі у групі: «людина ідеї», «людина  групи», «перфекціоніст», «суддя», 

«тренер», «бос». 

Питання теми для самостійного вивчення 

Характеристика соціальних компетенцій за Р. Хіншем та С. Віттманном. 

Головні соціальні ролі у групі. 

Головні питання семінарського заняття: 

1) охарактеризуйте стратегії розв’язання конфліктних ситуацій за Д. та Ф. 

Джонсонами, 

2) вкажіть головні соціальні компетенції осіб з різними соціальними 

ролями у групі, 

3) проаналізуйте стратегії соціально-психологічної адаптації у малій 

групі. 

 

Завдання: самостійно прочитайте наукову працю щодо соціальних 

компетенцій, законспектуйте головні тези і презентуйте власний погляд на 

проблему в усному виступі перед аудиторією. 
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Основна література до теми 

1. Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного 

спілкування / Девід В. Джонсон [пер. с англ.]. – К.: Вид. Дім ―КМ 

Академія‖, 2003. 

2. Орбан-Лембрик Л. Е.  Соціальна психологія. Підручник: У 2 кн. Кн. 2. 

Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К., 2006.  

Додаткова література до теми 

1. Герасіна С. В. Асертивна поведінка як передумова формування почуття 

власної гідності та самоповаги студентської молоді // Проблеми 

сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології 

ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. 

Онуфрієвої. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 

139-149. 

2. Штепа О. С. Уміння працювати у команді (тіім-менеджмент) / У кн.: 

Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. 

посібник] / О. Штепа. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 220-

239.  

3. Ekman P. Telling Lies. – W.W. Norton&Company; New York; London, 

1992. 

Тема «Характеристика групової  динаміки» 

Групові процеси та стани. Етапи формування групи, групові цінності. 

Компоненти психологічного клімату малої групи. Характеристика взаємин: 

теорія обміну, концепція «внесків», концепції «значущого Іншого». Головні 

характеристики команди: ефективна та конструктивна міжособистісна 

взаємодія членів команди, професіоналізм, здатність узгоджено працювати 

на спільний результат та орієнтування на загальний успіх команди. 
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Психологічна характеристика групи: структура характеристики, зміст 

висновків, напрями рекомендацій. 

Питання теми для самостійного вивчення 

Групові процеси та стани. Етапи формування групи, групові цінності. 

Компоненти психологічного клімату малої групи. 

Головні питання семінарського заняття: 

1) охарактеризуйте головні групові стани та етапи розвитку групи, 

2) охарактеризуйте головні компоненти психологічного клімату, 

3) проаналізуйте групові процеси, що зумовлюють конструктивні групові 

стани та, ймовірно, трансформування групи у команду, 

4) обґрунтуйте, які групові процеси можуть призвести до занепаду «духу 

групи». 

 

Завдання: самостійно прочитайте наукову працю щодо психологічного 

клімату малої групи, законспектуйте головні тези і презентуйте власний 

погляд на проблему в усному виступі перед аудиторією. 

 

Основна література до теми 

1. Орбан-Лембрик Л. Е.  Соціальна психологія. Підручник: У 2 кн. Кн. 2. 

Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К., 2006.  

2. Vopel Klaus W. Themenzentriertes Teamtraining. – Salzhausen, 1994. 

Додаткова література до теми 

1. Грабовська С. Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту 

організації / С. Грабовська [навч. пос.]. – ЛНУ імені Івана Франка, 

2014.  

2. Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного 

спілкування / Девід В. Джонсон [пер. с англ.]. – К.: Вид. Дім ―КМ 

Академія‖, 2003. 

3. Штепа О. С. Уміння працювати у команді (тіім-менеджмент) / У кн.: 

Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. 
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посібник] / О. Штепа. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 220-

239.  

4. Morgenstern J. Maling Work. The 9 Essential Skillstor Taking Controllate 

offise, Published fo Simon&Schuster. – New York-London-Toronto, 2004. 

Тема «Ефективне спілкування» 

Види спілкування. Бар’єри спілкування. Особистісні труднощі 

спілкування. Стратегії взаємодії за К. Томасом: суперництво, компроміс. 

співпраця, пристосування, уникання. Стилі взаємодії (діалогічний, 

авторитарний, маніпулятивний, альтруїстичний, конформний, 

індиферентний). Психологічна сумісність, рівні сумісності. Уміння справляти 

враження. Стратегії самопрезентації. Асертивність та асертивна поведінка. 

психологічні характеристики людини-бренду. Компоненти особистісного 

брендингу. Інформувальний та переконувальний виступ перед аудиторією. 

Аргументація. 

Питання теми для самостійного вивчення 

Види спілкування. Бар’єри спілкування. Стилі взаємодії (діалогічний, 

авторитарний, маніпулятивний, альтруїстичний, конформний, 

індиферентний). Інформувальний та переконувальний виступ перед 

аудиторією. Аргументація. 

Головні питання семінарського заняття: 

1) охарактеризуйте стратегії взаємодії за К. Томасом, 

2) проаналізуйте ефективність стилів взаємодії осіб з різним рівнем 

поленезалежності, 

3) обґрунтуйте рейтинг рівнів психологічної сумісності, 

4) проаналізуйте чинники ефективності аргументів. 

 

Завдання: самостійно прочитайте наукову працю щодо аргументації та 

уміння агрументувати, законспектуйте головні тези і презентуйте власний 

погляд на проблему в усному виступі перед аудиторією. 
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Основна література до теми 

1. Герасіна С. В. Асертивна поведінка як передумова формування почуття 

власної гідності та самоповаги студентської молоді // Проблеми 

сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології 

ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. 

Онуфрієвої. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 

139-149. 

2. Verderber R., Verderber K. Communicate! Wadsworth Group, 2002. 

Додаткова література до теми 

1. Копець Л. В. Психологія особистості / Л. Копець. – К.: Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2007. Дикинсон С. Презентация: 

Технология успеха. [пер. с англ.] – М. : ЗАО ―Олимп‖ Бизнес, 2003. 

2. Юнг Р. психология убеждения. Главные секреты влияния на людей. – 

СПб.: Питер, 2014. 

3. Гриднева И. 4 правила общения без агрессии / Psychologies. – №39 

(июнь). – 2009. – С. 64-70. 

4. Накамото С. Гений общения. Как им стать? [пер. с англ.]. – СПб. : 

Питер, 2010. 

 

 



26 
 

 

 

Приклади тестових завдань з курсу 

1. Предметом сучасної психології є: 

1.1. вивчення неповторної індивідуальності людини, а також пояснення 

фактів і закономірностей розвитку та вияву психіки людини; 

1.2. душа людини; 

1.3. свідоме особистості 

2. Автором трактату «Наука про душу» є: 

2.1. Сократ; 

2.2. Гіпократ; 

2.3. Арістотель. 

3. Холерик і флегматик – це назви типів темпераменту у теорії: 

3.1. гуморальній; 

3.2. конституційній; 

3.3. психофізіологічній. 

4. Демонстративний, сенситивний, циклоїдний, збудливий – це: 

4.1. глобальні риси характеру; 

4.2. назви типів акцентуацій характеру; 

4.3. назви типів спрямованості особистості. 

5. До загальних здібностей належать: 

5.1. усі, які зустрічаються у значної кількості людей; 

5.2. комунікативні, інтелектуальні, творчі; 

5.3. пізнавальні, соціальні, утворювальні. 

6. З вказаних, глобальними рисами характеру є: 

6.1. дружелюбність, ворожість; 

6.2. оптимізм, песимізм; 

6.3. агресивність, товариськість. 

7. З вказаних, прикладами основних емоцій є: 

7.1. радість, сум, гнів; 
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7.2. зневіра, творчий підйом, натхнення; 

7.3. позитивні та негативні. 

8. З вказаних, типами особистісної спрямованості є:  

8.1. гуманістичний, екзистенційний, прагматичний, егоїстичний; 

8.2. демонстративний, сенситивний, циклоїдний, збудливий; 

8.3. дружелюбний, впевнений, агресивний, тривожний. 

9. Соціальними ролями у групі є: 

9.1. «людина ідеї», «людина-шеф», «людина-тренер»; 

9.2. інтелектуальна, артистична, соціальна; 

9.3. гуманістична, екзистенційна, прагматична. 

10. За А. Маслоу правильною є така послідовність потреб людини:  

10.1. фізіологічні потреби, потреба у самовираженні, потреба у 

спілкуванні, потреба у безпеці, потреба у самоактуалізації; 

10.2. потреба у спілкуванні, потреба у безпеці, потреба у 

самоактуалізації, потреба у самовираженні, фізіологічні потреби; 

10.3. фізіологічні потреби, потреба у безпеці, потреба у спілкуванні, 

потреба у самовираженні, потреба у самоактуалізації. 

10.4. пугнічною емоційною спрямованістю. 

Рівень знань та умінь з спецкурсу оцінюється відповідно до  

загальнофакультетської системи 

Оцінка Бали Рівень 

5 
90 – 100 A (відмінно) 

81 – 89 B  (дуже  добре) 

4 
71 – 80 C  (добре) 

61 – 70 D (задовільно) 

3 51 – 60 E (достатньо) 

2 
26 – 50 FX (незадовільно) 

0 – 25  F (не зараховано) 

Оцінка знань студента з курсу складається з суми балів, отриманих ним 

протягом семестру та на іспиті.  

 


