
КУРС «ПСИХОЛОГІЯ» 

завдання на період карантину : 04.04.2020 – 24.04.2020 

 

Шановні студенти, 
 згідно з графіком індивідуальної роботи доц. Штепа О. С. у вказаний час 

лекційних занять у вас є змога ознайомитись з теоретичними матеріалами до 
курсу (відповідні розділи у підручниках та література до курсу, вказана до 
відповідної теми у методичних рекомендаціях, за якими ви почали роботу 
цього семестру), 

 далі ви самостійно виконуєте завдання семінарсько-практичних занять за 
планом методичних рекомендацій до відповідної теми, вказаною у графіку 

роботи (коротко письмово відповідаєте на питання семінарського заняття 
та представляєте 4-7 тез із праці, вказаної до конспектування), 

 оскільки у програмі курсу відбулись зміни з часу укладання 

методичних рекомендацій, доцільно звірити тему 

семінарсько-практичного заняття з чинними інструкціями, 

 питання щодо змісту лекційної інформації та практичних завдань можна 
надсилати на робочий е-мейл ВИКЛАДАЧА, ЯКИЙ ВЕДЕ У ВАШІЙ ГРУПІ 
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ, в час семінарсько-практичного заняття, 

 виконані завдання надсилаєте на робочий е-мейл ВИКЛАДАЧА, ЯКИЙ ВЕДЕ У 
ВАШІЙ ГРУПІ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ, протягом тижня від дати семінарсько-
практичного заняття, 

 оцінювання рівня виконання вами завдань відбувається відповідно до 
критеріїв та балів, вказаних на початку семестру. 

 
Олена Станіславівна Штепа 
e-mail: Olena.Shtepa@lnu.edu.ua   

mailto:Olena.Shtepa@lnu.edu.ua


  
Лекційна тема «Теорії особистості (Е. Еріксон; А. Адлер; Е.Фром)» 
10/04/20 

Завдання   

1. Прочитайте відповідні до теми розділи навчального посібника та наукові 

статті 

2. Письмово сформулюйте 5-8 тез щодо головного змісту теми. 

Література: 

 Гречкосій Р. (2013). Екзистенціально-особистісний зміст філософії Еріха 

Фромма. Філософські обрії. №30. www.irbis-nbuv.gov.ua  

 Прадивець Н. О. (2010). Теоретична модель ідентичності особистості. 

Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. економічна 

психологія. Соціальна психологія: зб. наук. праць, К.: «АСК». 137-145. 

www.irbis-nbuv.gov.ua 

 Фурман А. (2012). Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда 

Адлера. Психологія і суспільство. №3. 78-94. www.journals.uran.ua   

 Столяренко О. Б. (2012) Психологія особистості. Навч. посіб. – К.: Центр 

учбової літератури. 

 Копець Л. В. (2007). Психологія особистості. К.: Вид. дім “Києво-

Могилянська академія”. 

Тема семінарсько-практичного заняття  

«Аналіз спрямованості і становлення особистості крізь призму 
психологічних теорій особистості» 

16/04/20 

Завдання   

Прочитайте уривок тексту та проаналізуйте особистість  Робінзона з 

однойменного роману Даніеля Дефо з погляду психологічних теорій 

особистості Альфреда Адлера, Еріка Еріксона, Еріха Фромма (візьміть до уваги, 

що Робінзон потрапив на безлюдний острів у віці 27 років і пробув на ньому 

близько 28 років). Визначте тип спрямованості особистості Робінзона (з 

коротким обґрунтуванням підстав для висновку) та аргументуйте, що 

значнішою мірою зумовило тип спрямованості персонажа згідно з 

аналізованими теоріями особистості.  

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
http://www.journals.uran.ua/


Даніель Дефо. Робінзон Крузо. 

“Так, доля поклала мене заслужено, коли прирекла на дійсно самотнє 

життя на безвідрадному острові ... 

... Я узявся серйозно і докладно обмірковувати своє становище і почав 

занотовувати свої думки – не для того, щоб увічнити їх як повчання людям, які, 

можливо, опиняться у схожому становищі, але просто для того, щоб висловити 

усе, що мене краяло і мучило, і так хоч трохи вивільнити свою душу. Але якими 

б обтяжливими не були мої міркування, розум мій почав помалу брати верх над 

відчаєм. У міру сил я намагався втішити себе тим, що могло трапитись і гірше, та 

протиставляв злу, що зі мною трапилось, – добро. З повною неупередженістю я, 

мов кредитор і боржник, занотовував усі прикрощі, що я їх зазнав, а поряд – 

усе, що відбувалось зі мною обнадійливе. 

Зло Добро 

Я закинутий на похмурий, 

безлюдному острові і не 

маю жодної надії на 

визволення. 

Але я живий, я не потонув, як усі члени нашого 

екіпажу. 

Я віддалений від усього 

людства і приречений на 

горе. 

Але я не вмер від голоду і не загинув у цій 

пустельній місцині, де людині немає чим 

годуватись. 

Я беззахисний від нападу 

людей і звірів. 

Але острів, на який я потрапив, є безлюдним, і я 

не бачив на ньому жодного хижака, як на берегах 

Африки. Що стало би зі мною, якби мене 

викинуло на африканський берег? 

Запис цей з очевидністю свідчать про те, що навряд чи хтось у світі 

потрапляв до більш складного становища, і тим не менше воно містило у собі як 

негативні, так і позитивні сторони, за які потрібно бути вдячним – гіркий досвід 

людини, яка зазнала найгіршого нещастя на землі, вказує, що у нас завжди 

знайдеться якась втіха, яку у рахунку наших бід і благ варто записати до 

прибутку”. 



 

Лекційна тема «Соціально-психологічні властивості особистості: 

поле(не)залежність, соціальна спрямованість, стратегія  соціально-
психологічної адаптації, компетенції та соціальна роль, стратегія 
поведінки у конфліктній ситуації»  

17/04/20 

Завдання   

виконати завдання згідно з Методичними рекомендаціями до курсу Психологія 

(для студентів-непсихологів, 2018), с.21. Тема: «Соціально-психологічні 

властивості особистості». 

1. Прочитайте відповідні до теми розділи навчального посібника та наукові 

статті 

2. Письмово сформулюйте 5-8 тез щодо головного змісту теми. 

3. За допомогою опитувальника
1
 визначте вашу можливу соціальну роль у 

малій групі. Проаналізуйте ваші сильні сторони у цій соціальній ролі. 

Інструкція: до вашої уваги сім розділів, кожен з яких містить перелік 

певних властивостей особистості. На кожен розділ виокремлено 10 балів, у 

межах яких потрібно оцінити, наскільки вам властива кожна з характеристик 

переліку. Якщо ви вважаєте, що з переліку вам властива лише одна 

характеристика, 10 балів потрібно проставити напроти цієї характеристики. 

Якщо ви вважаєте, що вам властиві декілька або усі характеристики з переліку, 

необхідно кожній з характеристик присвоїти відповідну суму балів так, щоб 

загальна сума дорівнювала 10. Чим більше властива вам певна характеристика 

– тим більше балів слід їй присвоїти.  

ЧАСТИНА 1  

Вважаю, що мій внесок у роботу групи полягає у тому, що ... Бали 

а Я можу швидко зауважити і використати нові можливості  

б Можу добре працювати з дуже різними людьми  

в Моя природна властивість “народжувати” нові ідеї  

г 

Моя сила полягає у тому, що я можу з членів групи “витягнути” в 

них найкращі риси (щоб вони сприяли досягненню цілей і завдань 

групи) 

 

д 
Моє головне вміння у спроможності доводити справи до 

завершення  

 

е 
Я в стані сприймати на певний час непопулярність моєї особи, 

якщо це матиме корисні наслідки для роботи групи 

 

                                                             
1 Кирилюк Л., Величко В., Карпиевич Д., Карпиевич Е. (2006). Активное обучение: инструментарий и методы / 

Л. Кирилюк,.  Практична психологія та соціальна робота. №2. С. 31-36. 



є 
Зазвичай відчуваю, що є реалістичним, якщо йдеться про 

досягнення успіху 

 

ж Можу без упереджень запропонувати альтернативний вихід   

Усього 10 

ЧАСТИНА 2  

Якщо я роблю певні помилки, коли працюю у групі, то це тому, що ...   Бали 

а Я не можу заспокоїтись, коли на нараді немає порядку  

б Іноді забагато уваги присвячую ідеям, які не до кінця продумані  

в 
Можу почати багато говорити тоді, коли група працює над новими 

ідеями 

 

г 
Мій холодний погляд на справи перешкоджає мені приєднатися до 

ентузіазму колег 

 

д 
Часом мене сприймають як людину, яка надто переймається 

дрібницями  

 

е 
Мені важко керувати “на першій лінії”, оскільки я відчуваю 

велику відповідальність за атмосферу у групі 

 

є 
Маю схильність розмірковувати над своїми планами тоді, коли усі  

працюють над ідеєю. Як наслідок – втрачаю контакт з групою 

 

ж 
Колеги дивляться на мене, як на людину, яка концентрує увагу на 

негативному розвитку справи 

 

Усього 10 

ЧАСТИНА 3  

Коли я разом з іншими залучений до підготовки проекту ...   

а Я здатний впливати на людей  

б Моя інтуїція допомагає попередити багато помилок  

в 
Я готовий взяти участь у зборах, якщо впевнений, що вони не є  

втратою часу 

 

г 
Зазвичай можна розраховувати на те, що я придумаю щось 

оригінальне 

 

д Намагаюся, щоб добрі ідеї зацікавили групу  

е 
Завжди шукаю найсвіжішої інформації та результатів досліджень 

щодо проблеми, яку розв’язує група 

 

є 
Переконаний, що моє уміння формулювати власну думку, може 

допомогти групі прийняти правильне рішення 

 

ж Моя справа – організування найважливішої частини роботи  

Усього 10 

ЧАСТИНА 4  

Моєю характерною рисою під час роботи у групі є ...   

а Моя зацікавленість у тому, щоб більше дізнатися про своїх колег  



б Без вагань і сумнівів протиставляю свою думку думці більшості  

в 
Зазвичай знаходжу такі аргументи, які дають змогу групі оминути 

помилкового рішення 

 

г Особливий талант втілювати задуми у життя  

д 
Умію уникати банального та звертати увагу групи на оригінальне 

рішення 

 

е Доводити до досконалості роботу, за яку взявся  

є 
Готовий знаходити та використовувати особисті контакти поза 

групою в її інтересах 

 

ж 
Вміння сконцентруватись на одному рішенні, навіть якщо мене 

цікавлять різні аспекти справи 

 

Усього 10 

ЧАСТИНА 5  

Робота у групі приносить мені задоволення, оскільки ...  

а 
Мені подобається аналізувати ситуацію та розглядати можливість 

вибору 

 

б Мене цікавить можливість практичного розв’язання проблеми  

в 
Мені приємно бути переконаним, що я сприяю створенню добрих 

взаємин між колегами на роботі 

 

г 
Мені подобається, що я можу значно впливати на прийняття  

рішень 

 

д 
Мені подобається контактувати з людьми, які можуть 

запропонувати щось нове 

 

е Можу об’єднати людей навколо справи  

є Можливість спрямувати усю свою увагу на завдання, яке виконую  

ж Можу реалізуватись у сферах, що потребують розвинутої уяви  

Усього 10 

ЧАСТИНА 6  

Якщо несподівано отримую складне завдання, яке маю виконувати у 

групі неприємних мені людей ...  

 

а 
У мене виникає бажання десь заховатися, щоб придумати, як 

вийти з цієї ситуації 

 

б Я готовий співпрацювати з людьми, які поважають мою справу  

в 
Пропоную розподілити роботу так, щоб менше спілкуватися з 

цими людьми    

 

г Визначаю пріоритети та працюю за планом  

д Залишаюся спокійним та можу приймати зважені рішення  

е Незважаючи на тиск, не відступаю від своєї мети  

є Готовий організувати роботу групи, якщо побачу, що справа не  



просувається 

ж 
Запропоную дискусію для визначення планів та обговорення 

рішень 

 

Усього 10 

ЧАСТИНА 7  

Труднощі у моїй роботі виникають через те, що ...  

а 
Не вмію стримати свого незадоволення тими, хто, на мою думку, 

перешкоджає групі у досягненні успіхів 

 

б 
Схильний усе аналізувати, не покладаючись на чуття ситуації, що 

може не подобатись іншим 

 

в 
Моє прагнення дуже старанно виконувати роботу може 

стримувати просування роботи групи  

 

г 
Швидко починаю нудьгувати та чекаю, що інші мене  

стимулюватимуть та зацікавлюватимуть 

 

д 
Мені складно розпочати виконання завдання, якщо нечітко 

розумію його мету 

 

е 
Іноді мені важко пояснити самому собі та групі мої думки та 

рішення 

 

є Розумію, що вимагаю від інших того, що сам не вмію робити  

ж 
Вагаюсь, чи необхідно наполягати на власному погляді, коли мені 

суперечать 

 

Усього 10 

Обчислення результатів: перенести результати до ключа, підрахувати 

бали у кожній графі (табл. А).  

Таблиця А  

Частина ПО ПЛ ЛД ЛІ ЛК СУ ЛГ ПЕР 

1  є  г  е  в  а  ж  б  д  

2  а  б  д  є  в  г  е  ж  

3  ж  а  в  г  е  є  д  б  

4  г  ж  б  д  є  в  а  е  

5  б  е  г  ж  д  а  в  є  

6  е  в  є  а  ж  д  б  г  

7  д  є  а  е  г  б  ж  в  

Разом         

Перевірити у табл. Б рівень вияву певного типу лідера. 

Таблиця Б 

Рівень вияву типу лідера 

Тип лідера 
Результат (сума балів) за типом 

Низький  Середній  Високий  Дуже високий 

ПО 0 – 6 7 – 11 12 – 16 17 – 23 



ПЛ 0 – 6 7 – 10 11 – 13 14 – 23 

ЛД 0 – 8 9 – 13 14 – 17 18 – 36 

ЛІ 0 – 4 5 – 8 9 – 12 13 – 29 

ЛК 0 – 6 7 – 9 10 – 11 12 – 21 

СУ 0 – 5 6 – 9 10 – 12 13 – 19 

ЛГ 0 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 25 

ПЕР 0 – 3 4 – 6 7– 9 10 – 17 

Інтерпретація 

ПО – практичний організатор (консервативний, дисциплінований, надійний). 

ПЛ – природний лідер (зрілий, впевнений, викликає довіру). ЛД – людина дії 

(динамічний, активний, неспокійний). ЛІ – людина ідеї (розумний, створює 

оригінальні ідеї). ЛК – людина контактів (комунікабельний, допитливий, 

відкритий). СУ – суддя (об’єктивний, послідовний, поміркований). ЛГ – 

людина групи (товариський, поступливий, вразливий). ПЕР – перфекціоніст 

(чесний, добросовісний, тривожний, уважний до деталей). 

 

 

Лекційне заняття 
Тема «Психологічна характеристика особистості: мета, завдання, 

методи отримання даних та їх аналізу» 

24/04/20 

виконати завдання згідно з Методичними рекомендаціями для складання 

психолого-педагогічної характеристики особистості учня (студента) та 

навчальної групи студентами непсихологічних спеціальностей (Неровня О., 

Штепа О., 2011), с.4-15.  

Розділ  2. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня (студента). 

Завдання   

1. Прочитайте відповідні до теми розділи навчального посібника та наукові 

статті 

2. Письмово сформулюйте 5-8 тез щодо головного змісту теми. 

 

 


