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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної психології» складена 

відповідно  освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни  

 Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток та поглиблення наукових 

уявлень про актуальні проблеми сучасної психології. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких загальних та 

фахових компетентностей: 

 Розуміння філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, напрямків і 

закономірностей розвитку вітчизняної науки в умовах глобалізації й 

інтернаціоналізації. 

 Здатність до освоєння і системного аналізу нових знань в предметній та 

міжпредметних галузях через наукове сприйняття і критичне осмислення. 

 Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які можуть сприяти 

в академічному і професійному контекстах гуманітарному, соціальному та культурному 

прогресу суспільства. 

 Здатність до розв’язування складних завдань, розуміння відповідальності за 

результат.  

 Здатність проводити аналітичну та експериментальну наукову діяльність; 

організовувати, планувати та прогнозувати результати наукових досліджень. 

 Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі соціальних і поведінкових наук 

взагалі та у психологічній сфері зокрема. 

 Знання психологічних особливостей, засад і принципів функціонування особистості 

та соціальних систем, до яких вона належить. 

 Наявність глибоких обґрунтованих знань з психології, детальне розуміння 

психологічних процесів і явищ, які відбуваються на рівні особистості та на рівні 

людських спільнот. 

 Здатність реалізувати проекти, які дають можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих 

психологічних, соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем, 

пов’язаних з психологією особистості, людських груп і спільнот. 

 Спроможність спілкуватись в діалоговому режимі в різномовному середовищі з 

психологічної проблематики. 

 

1.3. Кількість кредитів – 5. 

1.4. Загальна кількість годин – 150.  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й - 

Семестр 

1-й - 

Лекції 

18 год.  

Практичні, семінарські заняття 

12 год. год.                           

Лабораторні заняття 



 
-  

Самостійна робота 

120  

Індивідуальні завдання  

Не передбачені  

 

1.6. Заплановані результати навчання 

 Згідно з вимогами освітньо-наукової програми, здобувачі вищої освіти мають досягти 

таких результатів навчання: 

Знання: 

 Демонструвати наукові погляди при оцінці чинників, які впливають на вибір методів 

за засобів організації та проведення психологічного дослідження. 

 Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі психології та бути 

здатним застосовувати їх до професійної діяльності. 

Уміння: 

 Планувати оригінальне самостійне наукове дослідження, яке має наукову новизну, 

теоретичну і практичну цінність та сприяє розв’язанню значущих наукових проблем. 

 Розробити оригінальні психологічні процедури на основі врахування сучасного стану 

наукових знань та особистих дослідницьких навичок і досвіду. 

 Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та міжнародного рівня 

для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і актуальності наукової проблеми. 

Комунікація: 

 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в іншомовному 

середовищі щодо актуальних проблем сучасної психології. 

 Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові знання та 

результати досліджень до професійної та непрофесійної спільноти. 

 Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на розв’язання конкретної 

психологічної проблеми. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Актуальні проблеми психології особистості 

 

Тема 1. Феномени, що досліджуються сучасною психологією особистості 

Психологія особистості як інтегративна дисципліна. Детермінанти індивідуальних 

відмінностей та внутрішньо особистісної узгодженості. Динаміка внутрішньо особистісної 

організації. Особистісний потенціал. Способи систематизації теорії особистості. Відмінності 

між теоретичними підходами до психології особистості. Диспозиції як фенотипи і генотипи. 

Метатеоретичні підходи до пояснення причинності особистості як складної системи 

взаємодіючих елементів. Методологічні питання психології особистості. 

 

Тема 2. Проблема опису та пояснення особистості 

Диспозиції як предмет досліджень психології особистості. Проблема: «особистість-

ситуація». Різновиди теорії рис. Проблема опису індивідуальних відмінностей. Лексичні 

дослідження. Традиція опитувальників. П’ятифакторна модель. Кроскультурні дослідження 

п’ятифакторної структури. Переваги і недоліки п’ятифакторної моделі. Факторний аналіз в 

дослідженнях особистості. Проблема інтерпретації результатів факторного аналізу 

індивідуальних відмінностей. Темперамент і особистість. Інтелект і особистість. 

 

Тема 3. Проблема розвитку особистості 

Метатеоретичні позиції дослідників щодо розвитку: механістична та організмічна. 

Контекстуалізм як теорія розвитку. Сучасні уявлення про розвиток. Дослідження розвитку. 

Життєві задачі та періоди життєвого циклу. Стадії розвитку его. Розвиток Я-системи. 



 
Самооцінка. Уявлення про самоефективність. Метакогнітивні знання та стратегії 

самоконтролю. Стабільність, безперервність та зміни.  

 

Тема 4. Проблема мотивації та саморегуляції особистості 

Динаміка процесів та структура особистості. Мотивація, когнітивна сфера і система 

саморегуляції. Стандарти і афективна самооцінка. Уявлення про власну ефективність і 

сприйманий контроль. Цілі та система саморегуляції. Тимчасова та крос-ситуативна 

узгодженість Я-системи. Уявлення про контроль та  сприйняття ефективності. Сприймана 

самоефективність. Контроль спонукань. Парадигма відстроченого задоволення потреби за У. 

Мішелем.  

 

Розділ 2. Новітні дослідження і проблеми психології пам’яті в сучасній психології 

 

Тема 5. Колективна і соціальна пам’ять: дослідження і проблеми 

Поняття колективної (М.Хальбвакс) і соціальної пам’яті (П.Берк, П.Коннертон), їх 

різні визначення, дискусії щодо їх концептуалізації. «Мнемонічна спільнота». Розподілена 

пам’ять, її види (Дж.Верч). Так званий «бум пам’яті». Співвідношення колективної та 

індивідуальної пам’яті (А.Руссо). Культурна пам’ять (Я.Ассманн) і її зв’язок з ідентичністю. 

Пам’ять поколінь.  

 

Тема 6. Автобіографічна пам’ять, проспективна пам’ять, пам’ять-спалах  (flashbulb memory).  

Зміст і особливості організації автобіографічної пам’яті, вікові і гендерні відмінності, 

особистісні особливості. Функції автобіографічної пам’яті. 

Поняття проспективної пам’яті. Теорії проспективної пам’яті. Проспективна і 

ретроспективна пам’ять, їх надійність. Типи поспективної пам’яті. Проспективна пам’ять і 

старіння.  

Пам’ять-спалах  (flashbulb memory), визначення. Дослідження Р.Брауна і Дж.Куліка. 

Емпіричні дослідження спогадів про вбивство Дж.Кеннеді, крах Челленджера, 

бомбардування Перл Харбор тощо. Особливості  пам’яті-спалаху.   

 

Тема 7. Травма і пам’ять.  

Травма та її спогади. Flashback memory. Посттравматичні стресові розлади.  Спогади 

в’язнів концтаборів. Спогади про війну. «Переписування» пам’яті. «Закрита» пам’ять як 

необговорення травматичного досвіду. Пам’ять і колективна травма. Наслідки для 

ідентичності. 

 

Тема 8. Проблеми історичної пам’яті в сучасному суспільстві 

Історична пам’ять  і суспільство. Різні варіанти історичної пам’яті про Другу світову 

війну, Голодомор, Голокост. Історична пам’ять в Україні. Історична пам’ять як підтримка 

національної ідентичності.  

 

Розділ 3. Актуальні проблеми статеворольової психології та психосексуальності 

 

Тема 9. Проблеми статеворольового розвитку особистості та статеворольової ідентичності. 

Дискурси репрезентації статі й гендеру в психології. Моделі організації статево 

рольової сфери особистості. Чинники статеворольового розвитку особистості. Нормативні й 

девіантні шляхи статеворольового розвитку особистості. 

 

Тема 10. Проблема нормалізації сексуальності й сексуальних практик. 

Нормативні та альтернативні форми побудування гендерної ідентичності та 

функціонування сексуальності. Проблема інфантильної та зрілої сексуальності. 

Гомосексуальність, сексуальні перверзії та їхнє співвідношення з нормативною 

сексуальністю. 

 



 
Тема 11. Психотерапевтична корекція відхилень у статеворольовому розвитку особистості. 

Механізми психотерапії та проблема статеворольового розвитку. Презентація феномену 

зрілої сексуальності у різних психотерапевтичних доктринах. Субвербальна модель 

клієнтцентрованої психотерапії у роботі із статеворольовими проблемами функціонування 

особистості. Конверсійна (репаративна) та афірмативна види психотерапії. 

 

Розділ 4. Проблеми взаємозв’язку “людина – екологічне середовище» в сучасній 

психології 

 

Тема 12. Сучасні психологічні підходи до вивчення системи «людина – середовище». 

Зворотні зв’язки в екологічних системах розвитку людини. Оцінка середовищних 

впливів, дослідження різних типів сеттінгів в інвайронментальній психології. Психологічне 

проектування соціального дизайну. 

 

Тема 13. Психологія екозбереження та проекологічна поведінка  

Становлення та розвиток психології екозбереження, психологічні аспекти 

проблематики сталого розвитку. Поняття домінуючої соціальної парадигми (ДСП) та нової 

екологічної парадигми (НЕП), їх співвідношення. Поняття екологічної стурбованості, 

екологічної позиції особистості, екологічно релевантної поведінки, зокрема 

екозбережувальної (проекологічної) та екоруйнівної поведінки. Проекологічний спосіб 

життя як відповідь на глобальні екологічні зміни.  

 

Тема 14. Методологія еколого-психологічних досліджень. 

Проблематика та методи проксемічних досліджень. Методи вивчення екологічних 

установок, структурне моделювання в дослідженнях предикторів проекологічної поведінки. 

Психологічні дослідження у соціально-екологічному маркетингу, психологічні засади 

розробки соціально-екологічних проектів. Еколого-психологічний підхід до дослідження 

психологічного благополуччя. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Усього Лекц. Практ. І/р Самост. 

робота 

Розділ 1. Актуальні проблеми психології особистості 

Тема 1. Феномени, що досліджуються сучасною 

психологією особистості 
5 1   6 

Тема 2. Проблема опису та пояснення 

особистості 
5 1   6 

Тема 3. Проблема розвитку особистості 12 2   6 
Тема 4. Проблема мотивації та саморегуляції 

особистості 
16 2 2  12 

 38 6 2  30 
Розділ 2. Новітні дослідження і проблеми психології пам’яті в сучасній психології 

Тема 5. Колективна і соціальна пам’ять: 

дослідження і проблеми 
9 1 1  7 

Тема 6. Автобіографічна пам’ять, проспективна 

пам’ять, пам’ять-спалах (flashbulb memory).  
12 2 2  8 

Тема 7. Травма і пам’ять.  8 1   7 

Тема 8. Проблеми історичної пам’яті в 

сучасному суспільстві 
9  1  8 

 38 4 4  30 

Розділ 3. Актуальні проблеми статеворольової психології та психосексуальності 



 
Тема 9. Проблеми статеворольового розвитку 

особистості та статеворольової ідентичності. 
14 2   10 

Тема 10. Проблема нормалізації сексуальності й 

сексуальних практик. 
14 2   10 

Тема 11. Психотерапевтична корекція відхилень 

у статеворольовому розвитку особистості. 
12  2  10 

 36 4 2  24 
Розділ 4. Проблеми взаємозв’язку «людина – екологічне середовище» в сучасній 

психології 

Тема 12. Сучасні психологічні підходи до 

вивчення системи «людина – середовище». 
10 2   8 

Тема 13. Психологія екозбереження та 

проекологічна поведінка. 
14 1 2  11 

Тема 14. Методологія еколого-психологічних 

досліджень. 
14 1 2  11 

 38 4 4  30 

 150 18 12  120 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Факторні теорії особистості 2 

2.  Поняття про колективну і соціальну пам’ять   1 

3.  Автобіографічна пам’ять і методи її дослідження  2 

4.  Дискусії щодо історичної пам’яті в сучасній Україні  1 

5.  Психотерапевтична корекція відхилень у статеворольовому 

розвитку особистості. 

Демонстрація методів психотерапії у роботі з статеворольовими 

проблемами функціонування особистості 

2 

6.  Психологія екозбереження та проекологічна поведінка. 2 

7.  Методологія еколого-психологічних досліджень. 2 

Разом  12 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1.  Філософські витоки психології особистості. Зародження психології 

особистості і її розвиток. 

4 

2.  Узгодженість та унікальність особистості. 5 

3.  Генетика, системи мозку та особистість. 4 

4.  Сучасні когнітивні теорії мотивації. Цілі та самомотивація. 5 

5.  Самоконтроль особистості 5 

6.  Підготовка до семінару. Опрацювання роботи М.Хальбвакса та його 

визначення колективної пам’яті, виокремлення різних видів 

колективної пам’яті  (соціальної, культурної, прилюдної, поколінської 

тощо). 

5 

7.  Підготовка до дискусії на семінарі з автобіографічної пам’яті. 

Щоденна пам’ять. Проспективна пам’ять і труднощі її емпіричного 

дослідження. Пам’ять-спалах ї її дослідження.  

Приклади з власного життя. 

6 



 
8.  Підготовка есе за тематикою травми та її спогадів або Flashback 

пам’яті. Рекомендується використовувати спогади в’язнів концтаборів 

і спогади про війну. 

5 

9.  Дискусія на тему розділеної  пам’яті про Другу світову війну, 

Голодомор  і Голокост в Україні як стрижень для спільної 

ідентичності. Зв’язок історичної пам’яті і національної ідентичності.  

6 

10.  Опрацювання літератури та підготовка до письмового опитування за 

темою: Проблеми статеворольового розвитку особистості та 

статеворольової ідентичності. 

8 

11.  Опрацювання літератури та підготовка до письмового опитування за 

темою: Проблема нормалізації сексуальності й сексуальних практик 

8 

12.  Опрацювання літератури за темою: Психотерапевтична корекція 

відхилень у статеворольовому розвитку особистості. 

7 

13.  Підготовка есе з проблеми зворотніх зв’язків в екологічних системах 

розвитку людини. 

7 

14.  Підготовка до семінару: Психологія екозбереження та проекологічна 

поведінка (опрацювання літератури) 

8 

15.  Підготовка до семінару: Методологія еколого-психологічних 

досліджень (опрацювання літератури). 

7 

 Підготовка до іспиту 30 

 Разом  120 

 

6. Індивідуальні завдання 

(не передбачені) 

 

7. Методи контролю 

 

Для здійснення проміжного контролю використовуються методи усного та письмового 

опитування, написання есе, підготовка проектів та виступ з презентацією тощо.  

Для підсумкового контролю передбачено складання іспиту у письмовій формі в межах 

програмних питань курсу.  

Поточний контроль здійснюється на основі оцінювання роботи на практичних заняттях, 

написання есе на задану тематику, проміжного письмового контролю, розробки та 

презентації проектів. 

За розділом 1 «Актуальні проблеми психології особистості» передбачено поточний 

контроль здійснюється на основі оцінювання роботи на практичних заняттях, написання есе 

на задану тематику. 

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях 

4 бали – в повному обсязі володіння навчальним матеріалом, аргументований його 

виклад, глибоке та всебічне розкриття змісту питання. 

3 бали  – достатньо повне володіння навчальним матеріалом, обґрунтований його 

виклад, в основному розкривається зміст питання. Але при викладанні не вистачає достатньої 

глибини та аргументації. 

2 бали – в цілому володіння навчальним матеріалом, виклад його основного змісту, але 

без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаються при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки.  

1 бал – не в повному обсязі володіння навчальним матеріалом. Фрагментарний, 

поверховий його виклад, недостатньо розкривається зміст питання, допускаються при цьому 

суттєві неточності. 

Критерії оцінювання есе: 

3 бали – Сформульовано тезу, яка презентує власну позицію щодо порушеної в 

завданні проблеми. Подано розвиток власної думки, наведено доречні і переконливі 

аргументи, які пов’язують тезу з прикладами. Логічний і послідовний виклад. Висновок 



 
відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і 

прикладів. 

2 бали –  У роботі є речення та ключові слова, що відбивають власний погляд на 

обговорювану проблему Незначне відхилення від обговорюваної теми, є порушення 

логічності, цілісності, послідовності. Висновок в основному відповідає тезі.  

1 бал  –  Зміст роботи свідчить про не чіткість власної позиції щодо порушеної 

проблеми й не сформованість того чи іншого погляду на неї. Помітне відхилення від 

обговорюваної теми з порушенням логічності, цілісності, послідовності. Робота не 

структурована за абзацами. Висновок лише частково відповідає тезі. 

 

За розділом 2 «Новітні дослідження і проблеми психології пам’яті в сучасній 

психології» поточний контроль здійснюється на основі оцінювання роботи на практичних 

заняттях (максимально 4 бали за заняття) і написання есе на задану тематику (до 3 балів). 

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях: 

4 бали – знання теоретичного матеріалу, основної і допоміжної літератури, активні 

виступи протягом заняття.  

3 бали – знання теоретичного матеріалу, основної літератури, активні виступи протягом 

заняття. 

2 бали – знання теоретичного матеріалу, виступи на занятті. 

1 бал – поверхове знання матеріалу, пасивність на занятті. 

Критерії оцінювання есе: 
3 бали – опрацьована література з даної тематики, складений план, логічно розкрита 

тема, зроблені висновки, поданий список літератури. 

2 бали – опрацьована література з даної тематики, в цілому розкрита тема, зроблені 

висновки, подана література. 

1 бал – опрацьована література з даної тематики, тема в основному представлена, є 

список літератури. 

 

За розділом 3 «Актуальні проблеми статеворольової психології та 

психосексуальності» поточний контроль здійснюється на основі проведення проміжного 

письмового контролю окремо за кожною темою. Максимальна оцінка за кожну письмову 

відповідь складає 5 балів (у сумі – 15 балів). Кожна робота складається з 5 питань, вірна 

відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. 

 
За розділом 4 «Проблеми взаємозв’язку «людина – екологічне середовище» в 

сучасній психології» поточний контроль здійснюється на основі оцінювання роботи на 

практичних заняттях (максимально 6 балів за заняття) і написання есе на задану тематику (до 

3 балів). 

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях: 

5-6 балів – знання теоретичного матеріалу, основної і допоміжної літератури, активна 

участь у виконанні завдань для групової роботи, змістовні виступи протягом заняття.  

3-4 бали – знання теоретичного матеріалу, основної літератури, участь у виконанні 

завдань для групової роботи, виступи протягом заняття. 

2 бали – знання теоретичного матеріалу, виступи на занятті. 

1 бал – поверхове знання матеріалу, пасивність на занятті. 

Критерії оцінювання есе: 
3 бали – сформульована тема есе відповідає змісту, тема глибоко висвітлена, базуючись  

на сучасному науковому дискурсу, відсутній плагіат, оформлення повністю відповідає 

вимогам. 

2 бали – сформульована тема есе відповідає змісту, тема в цілому розкрита, але змісту 

бракує наукової актуальності, відсутній плагіат, оформлення частково відповідає вимогам. 

1 бал – сформульована тема есе не відповідає змісту, тема не розкрита або робота 

містить ознаки плагіату. 

 



 
Іспит проводиться у письмовій формі в межах програмних питань курсу. Кожне 

екзаменаційне завдання містить по одному питанню з кожного з чотирьох розділів. 

Максимальна оцінка за іспит – 40 балів, по 10 балів за кожне питання.  

Критерії оцінювання відповідей на екзаменаційні завдання: 

10-9 балів ставиться, якщо зміст питань повністю розкритий, викладення інформації 

чітке, логічне й послідовне, наводяться приклади й обґрунтовані висновки. 

8-7 балів ставиться, якщо зміст питання у цілому розкритий вірно, проте наявні 

декілька незначних недоліків, або один з аспектів питання розкритий тільки 

схематично, чи є одна суттєва помилка у розкритті другорядного аспекту питання. 

6-5 балів ставиться, якщо зміст питання розкритий у цілому вірно, але схематично, без 

подробиць чи конкретизації, або розкрито не всі основні аспекти питання, чи є помилки 

у розкритті основних аспектів питання. 

4-3 бали ставиться, якщо у цілому вірно, але надто схематично, розкритий тільки один 

основний аспект питання, наявні суттєві помилки у розкритті основного змісту 

запитання. 

2-1 бали ставиться якщо частково висвітлений лише один аспект питання, можливо не 

основний. 

 
 

8. Схема нарахування балів 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума  

 

 

 

 

100 

Розділ 1 Розділ  2 Розділ3 Розділ 4 Іспит  

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Т 13 Т 14  

15 15 15 15 40 

Максимальна кількість балів               60 40 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   
 

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Асмолов А.Г. Психология личности.  Культурно-историческое понимание развития 

человека: учеб. Для вузов. - 3-еизд. - СПб.: Питер, 2007. - 352 с. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа / А.Г. 

Асмолов. – М.: Смысл: Академия, 2002. – 416 с. 

3. Баддли А., Айзенк М., Андерсон М. Пам'ять. – М.: Питер, 2011. 

4. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. – СПб.: Изд-во Евразия, 2000. 

– 320 с. 



 

5. Бурлачук Л.Ф. Психотерапия: Учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук, А.С. Кочарян, 

М.Е. Жидко. – СПб.: Питер, 2012 – 496 с. 

6. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения / Т.О. Гордеева. — М.: Смысл, 

2006. — 336 с. 

7. Екологічна психологія. Хрестоматія / За ред. Ю.М.Швалба. К., 2006. 

8. Зиглер, Д. Теории личности / Д. Зиглер, Л. Хьелл. – СПб.: Питер, 2000. – 608 с. 

9. Иванова Е.Ф., Оболенская А.М. Память-вспышка и ее особенности – Психология 

памяти: Традиции и современность. – Харьков, 2013. 

10. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / 

Е. П. Ильин– СПб. : Питер, 2002. – 544 с. 

11. Капрара Дж. Психология личности / Дж. Капрара, Д. Сервон. — СПб.: Питер, 2003. — 

640 с. 

12. Келли Г. Ф. Основы современной сексологии / Г. Ф. Келли– СПб. : Питер-Паблишинг, 

2000. – 896 с. 

13. Когнитивная психология памяти / Под ред. У.Найссера и А.Хаймен. СПб.,М., 2005. 

14. Кочарян А. С. Личность и половая роль: симптомокомплекс 

маскулинности/фемининности в норме и патологии / А. С. Кочарян. – Х. : Основа, 1996. – 

127 с. 

15. Кочарян Г. С. Современная сексология / Г. С. Кочарян– К. : НИКА-центр, 2007. – 400 

с. 

16. Кривоконь Н. І. Соціально-психологічне забезпечення соціальної роботи : монографія 

/ Н. І. Кривоконь. – Х. : видавництво ФОП Олійник, 2011. – 480 с. 

17. Кряж И. В. Психология глобальных экологических изменений. – Х.: ХНУ, 2012.  

18. Леонтьев Д. А. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от 

необходимого к возможному / Д.А. Леонтьев // Вопросы психологии. — 2011. — № 1. — С. 

3–27. 

19. Льовочкина А. М. Екологічна психологія. Навч. посібник. К., 2004. 

20. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ / С. Мадди. —СПб.: Издательство 

«Речь», 2002. — 539 с. 

21. Междисциплинарные исследования памяти / Под ред. А.Л.Журавлева, Н.Н.Корж. М., 

2009. 

22. Мишел Уолтер. Развитие силы воли / Уолтер Мишел. — М.: Манн, Иванов и Вебер, 

2015. — 336 с. 

23. Нуркова В.В. Свершенное продолжается. Психология автобиографической памяти 

личности. – М., 2000. 

24. Олефір В.О. Електронний конспект лекцій з «Актуальні проблеми психології 

особистості». – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2016. – 46 с. 

25. Панов В. И. Экологическая психология. Опыт построения методологии. М., 2004. 

26. Первин Л., Джон О.Психология личности: Теория и исследования. / Л. Первин, О. 

Джон. — М.: Аспект Пресс, 2001.— 607 с. 

27. Петровский В. А. Логика «Я»: персонологическая перспектива / В. А. Петровский. — 

М.: Издательство САМГУ, 2009. — 303 с. 

28. Полоролевая психология: коллективная монография / [А.С. Кочарян, М.Е. Жидко, 

Н.Н. Терещенко, Е.В.Фролова]; под ред. д. психол. н., проф. А.С. Кочаряна. – Х.: ХНУ имени 

В.Н. Каразина, 2015. – 220 с.   

29. Психотерапия как невербальная практика: коллективная монография/ А.С. Кочарян, 

И.А. Кочарян, М.Е. Жидко, Н.Н. Терещенко, А.М. Лисеная, Л.П. Рогулева, С.А. Кочарян; 

под. ред.д.психол.н., проф. А.С.Кочаряна. – ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 260 с. 
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Навчальний контент 

 

Список питань, що виносяться на іспит 

1. Детермінанти індивідуальних відмінностей та внутрішньо особистісної узгодженості.  

2. Динаміка внутрішньо особистісної організації.  

3. Феномени, що досліджуються сучасною психологією особистості.  

4. Способи систематизації теорії особистості.  

5. Відмінності між теоретичними підходами до психології особистості. 

6. Диспозиції як фенотипи і генотипи.  

7. Метатеоретичні підходи до пояснення причинності особистості як складної системи 

взаємодіючих елементів.  

8. Методологічні питання психології особистості. 

9. Диспозиції як предмет досліджень психології особистості.  

10. Проблема: «особистість-ситуація».  

11. Різновиди теорії рис.  

12. Опис індивідуальних відмінностей: лексичні дослідження опитувальники, 

п’ятифакторна модель.  

13. Переваги і недоліки п’ятифакторної моделі.  

14. Факторний аналіз в дослідженнях особистості.  

15. Проблема інтерпретації результатів факторного аналізу індивідуальних відмінностей. 

16. Механістичнийпринцип щодо розвитку особистості. 

17. Організмічний принцип щодо розвитку особистості.  

18. Контекстуалізм як теорія розвитку.  

19. Сучасні уявлення про розвиток.  

20. Життєві задачі та періоди життєвого циклу.  

21. Стадії розвитку его.  

22. Розвиток Я-системи. Самооцінка.  

23. Уявлення про самоефективність.  

24. Метакогнітивні знання та стратегії самоконтролю.  

25. Стабільність, безперервність та зміни.  

26. Динаміка процесів та структура особистості.  

27. Мотивація, когнітивна сфера і система саморегуляції.  

28. Стандарти і афективна самооцінка.  

29. Уявлення про власну ефективність і сприйманий контроль.  

30. Цілі та система саморегуляції.  

31. Тимчасова та крос-ситуативна узгодженість  

32. Уявлення про контроль та  сприйняття ефективності. 

33. Сприймана самоефективність.  

34. Контроль спонукань. Парадигма відстроченого задоволення потреби з У. Мішелем.  

35. Сучасні підходи до дослідження колективної пам’яті.  

36. Нові види пам’яті, їх концептуалізація, методи дослідження. 

37. Чим відрізняються flashbulb та flashback  пам’ять? Чому їх потрібно вивчати? 

38. Як пов’язана пам’ять з травматичними подіями? Чим вона відрізняється від щоденної 

пам’яті? 

39. Чому історична пам’ять є болючим питанням у суспільстві? 

40. Дискурси репрезентації статі й гендеру в психології.  

41. Типи гендерної ідентичності.  

42. Моделі організації статеворольової сфери особистості.  



 

43. Методи діагностики статеворольової сфери особистості. 

44. Чинники статеворольового розвитку особистості.  

45. Нормативні й девіантні шляхи статеворольового розвитку особистості. 

46. Нормативні та альтернативні форми побудування гендерної ідентичності. 

47. Нормативні та альтернативні форми функціонування сексуальності.  

48. Проблема інфантильної та зрілої сексуальності.  

49. Гомосексуальність. 

50. Сексуальні перверзії. 

51. Механізми психотерапії та проблема статеворольового розвитку.  

52. Презентація феномену зрілої сексуальності у різних психотерапевтичних доктринах.  

53. Методи психотерапії у роботі з статеворольовими проблемами функціонування 

особистості. 

54. Сучасні психологічні підходи до вивчення системи «людина – середовище». 

55. Екологічний світ як простір розвитку можливостей суб’єкта. 

56. Психологічні аспекти проблематики сталого розвитку. 

57. Моделі екологічно релевантної поведінки в сучасній психології екозбереження. 

58. Проблема психологічного благополуччя в психології екозбереження. 

 

 

 


