
 

ПСИХОЛОГІЯ (2 курс, філологічний факультет) 

ЗАВДАННЯ САМОСТІІЙНОЇ РОБОТИ  

роботу слід здати до 19.05.2020                   залік орієнтовно 25.05.2020 

 

 

Інструкція:  

на онові наведеного опису дій особистості (Робінзон) визначте та 

обґрунтуйте прикладами з  тексту тип темпераменту особи, риси 

характеру, тип здібностей, особливості уваги, пам’яті, мислення. 

Проінтерпретуйте поведінку особи у показаній ситуації з погляду 

однієї з теорій особистості. Вкажіть наукові методи психології, 

застосовані вами для психологічного аналізу особистості. 

 

(оцінювання рівня виконання самостійної роботи (0-50 балів): 0-25 балів – 

правильно визначено вказані психологічні властивості особи, методи 

психологічного аналізу, правильно вжито наукові психологічні терміни; 0-25 – 

наведено аргументоване обґрунтування висновкам щодо певних психологічних 

властивостей особи). 



 

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”. 


