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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  “Особистість  та  міжособистісна  взаємодія”
складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (міжфакультетська дисципліна).

1. Опис навчальної дисципліни
1.1.  Мета  викладання  навчальної  дисципліни  –  надати  уявлення  щодо  основних

психологічних  теорій  особистості,  міжособистісної  взаємодії  та  їх  практичного
застосування в професійному та особистому житті.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
- розглянути основні терміни і поняття психології особистості;
- надати загальну характеристику структурі особистості; 
- вивчити уявлення про основні концепції особистості у закордонних та вітчизняних

теоріях; 
-вивчити  соціальні  аспекти  функціонування  особистості  та  міжособистісної

взаємодії у психологічному просторі.

1.3. Кількість кредитів - 3 (денна форма навчання) 
1.4. Загальна кількість годин - 90 (денна форма навчання) 

1.5. Характеристика навчальноїдисципліни

 за вибором
Денна форма навчання Денна форма навчання

Рік підготовки
2-й, 3-й 2-й, 3-й

Семестр
3-й, 5-й 4-й, 6-й

Лекції
32 год. 28 год.

Практичні заняття
 год.  год.

Лабораторні заняття
 год.  год.

Самостійна робота
58 год. 62 год.

Індивідуальні завдання
год.

1.6. Заплановані результати навчання

1. Знати методологічні принципи психології особистості. 
2. Вивчити предмет, принципи, основні проблеми психології особистості. 
3. Вивчити методи дослідження, що застосовуються в психології особистості. 
4. Знати поняття про проективні тести. 
5. Вивчити теорії особистості. 
6. Ознайомитись з психоаналізом і його послідовниками та гуманістичною 

психологією. 
7. Вивчити теорії навчання в психології особистості. 
8. Вивчити емоційне життя особистості. 



9. Вивчити захисну та соволодаючу поведінку. 
10. Вивчити життєвий шлях особистості 
11. Вивчити вольову регуляцію особистості 
12. Вивчити структуру характеру та рівні організації особистості.
13. Вивчити типи міжособистісної взаємодії.
14. Визначити засоби корекції міжособистісних стосунків.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1: 1. Особистість як предмет психологічної науки
1.1 Особистість в системі сучасного наукового знання
1 Проблема особистості в системі сучасного наукового знання
2 Різні підходи до розуміння особистості в психології
3 Проблема співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «особистість»
1.2 Структура особистості
1 Структурний і системно-структурний підходи до дослідження особистості
2 Темперамент: визначення та сфери прояву
3 Співвідношення темпераменту і характеру
4 Здібності особистості
5 Спрямованість особистості
1.3 Життєвий шлях особистості
1 Життєвий шлях особистості як простір розвитку особистості
2 Активність особистості
3 Способи особистісної поведінки
1.4 Я-концепція
1 Самосвідомість особистості і його компоненти
2 Поняття Я – концепції
3 Я - концепція в різних психологічних теоріях
1.5 Розвиток особистості
1 Критерії сформованості і процес формування особистості
2 Свобода особистості
3 Рушійні сили розвитку особистості в різних концепціях
4 Принцип саморозвитку особистості в вітчизняних теоріях

Розділ 2: Теорії міжособистісної взаємодії
2.1 Психодинамічний напрямок
1 Психоаналітична теорія особистості З. Фрейда
2 Аналітична психологія К. Г. Юнга
3 Індивідуальна психологія А. Адлера
2.2 Теорії особистості в его-психології
1 Его-теорія особистості Е. Еріксона
2 Соціокультурна теорія особистості К. Хорні
2.3 Біхевіоральний напрямок
1 Основні положення біхевіорального напрямку
2 Реформа біхевіоризму Б. Ф. Скіннер
3 Теорія особистості з позиції схеми «стимул - реакція» (К. Халл)
4 Навчання моделюванням (А. Бандура)
2.4 Когнітівістські теорії особистості
1 Теорія особистісних конструктів Дж. Келлі
2 Теорія поля Курта Левіна
2.5 Диспозіціональний напрямок
1 Диспозіціональна теорія особистості Г. Олпорта



2 Факторна теорія особистості Х. Айзенка
3 Факторна теорія рис Р. Кеттела
4 «Велика п'ятірка чинників» як спосіб опису особистості
2.6 Гуманістичний і феноменологічний підходи
1 Гуманістична теорія особистості А. Маслоу
2 Феноменологічна теорія особистості К. Роджерса
3 Гуманістична теорія особистості Е. Фромма
2.7 Теорії особистості в екзистенціальній психології
1 Dasein-аналіз Л. Бінсвангера і М. Босса
2 Відчуженість і доля як підстави існування
2.8 Теорії особистості у вітчизняній психології
1 Теорія особистості А. Ф. Лазурського
2 Теорія особистості В. Н. Мясищева
3 Теорія особистості К. К. Платонова
4 Теорія особистості А. Н. Леонтьєва
5 Теорія особистості С. Л. Рубінштейна
6 Вчення Б. Г. Ананьєва про людину

3. Структура навчальної дисципліни

Назвирозділів Кількість годин
денна форма 1-й семестр денна форма 2-й семестр

усього у тому числі усьог
о

у тому числі

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
11 12 13

Розділ 1: 1. Особистість як предмет психологічної науки

Разом за розділом 
1

44 1
6

2
8

44 1
4

30

Розділ 2: Міжособистісна взаємодія

Разом за розділом2 36 1
6

2
0

36 1
4

22

Підготовка до 
заліку

10 1
0

10 10

Усього годин 90 3
2

5
8

90 2
8

62

4. Теми  практичних занять
Не передбачено навчальним планом.

5. Завдання для самостійної роботи
Денна форма

№
з/п

Зміст самостійної роботи Кількість
Годин

1-й
семестр

Кількість
Годин

2-й
семестр

1 Розділ 1: 1. Особистість як предмет психологічної 28 30



науки. 
Передбачено проведення практичної роботи 
«Дослідження акцентуацій характеру».

2 Розділ 2: Міжособистісна взаємодія
Передбачено складання доповіді на одну з обраних 
тем (або на тему, запропоновану студентом), які 
виходять за межі лекційного матеріалу. (Орієнтовні 
теми рефератів наведено у Додатку1).

20 22

5 Підготовка до заліку 10 10
Разом 58 62

6. Індивідуальнізавдання
Не передбачено навчальним планом.

7. Методи контролю
Для студентів денного відділення

у якості поточного контролю передбачено оцінювання самостійної роботи. 
Самостійна робота передбачає виконання таких видів самостійної роботи:

- відвідування занять;
- практична робота «Дослідження акцентуацій характеру» спрямована на вивчення

методів  психологічної  діагностики  акцентуацій  характеру  особистості.  Робота  є
завданням,  яке передбачає  тестування  2-х  досліджуваних  за  допомогою опитувальника
акцентуацій характеру, аналіз отриманих результатів та формулювання висновків;

-  доповідь  на  одну  з  обраних  тем  (або  на  тему,  запропоновану  студентом),  які
виходять за межі лекційного матеріалу. (Орієнтовні теми рефератів наведено у Додатку 1).
Цей вид роботи не є обов’язковим та надає можливості отримати заохочувальні бали за
активність підчас навчальних занять. 

У  якості  контрольного  семестрового  заходу передбачено  складання  заліку.
Залікова робота є письмовою роботою, яка складається із тестових запитань. 

8. Схема нарахування балів
Розподіл балів для денної форми навчання

Поточний контроль та самостійна робота Разом Залік Сума

Розділ 1 Розділ 2
40 60 100

20 20

Студент є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
самостійної роботи (мінімальна кількість балів 20).

У  якості  поточного  контролю передбачено  контроль  за  відвідуванням  занять  та
оцінювання самостійної роботи.

Контроль за відвідуванням занять здійснюється випадковим чином 3 рази на семестр.
Відвідування занять оцінюється в 1 бал за 1 заняття. (Максимальна кількість 14 балів).

Практична робота оцінюється у 30 балів, які розподілено на 5 балів за своєчасність
та 25 балів за зміст роботи.

Критерії оцінювання практичної роботи

Показник, що
оцінюється 

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-5

Практична робота  складена  у  встановлений викладачем термін.  У
разі  складання  роботи  після  встановленого  терміну  бали  за
своєчасність не виставляються.



Зміст роботи
0-25

- самостійність виконання;
-  відповідність  кількості  досліджуваних  та  використаних  методик
вимогам практичної роботи; 
- коректність застосування і обробки психодіагностичних методик;
- грамотність і коректність інтерпретації результатів та висновків;
- відповідність формальним критеріям (структура, послідовність та
логічність, обґрунтованість аргументації та висновків, грамотність,
якість оформлення тощо).

Студенту,  який  успішно  вивчає  навчальну  дисципліну  протягом
семестру  та  має  намір  поглибити  знання  у  певній  теми,  надається
можливість  отримати  заохочувальні  бали  шляхом  підготування  усної
доповіді.  Реферат оцінюється у 10 балів  (максимально) згідно із  наведеними нижче
критеріями оцінювання та  надає можливість отримати заохочувальні  бали до загальної
суми балів, які отримано протягом семестру.

Критерії оцінювання реферата
Показник, що

оцінюється
Критерії оцінювання

9-10

У доповіді  повністю розкрито зміст обраної  теми.  Матеріал викладено
логічно, послідовно, аргументовано, мова є грамотною, наявний науковий
стиль  викладення  матеріалу,  студент  демонструє  вільне  володіння
термінологічним апаратом дисципліни та матеріалом за темою. Студент
вільно  відповідає  на  додаткові  питання  за  темою  доповіді.  Для
підготування  доповіді  використано  джерела  з  основної  літератури  та
додаткового матеріалу або іншомовних джерел.

6-8

У доповіді  повністю розкрито зміст обраної  теми.  Матеріал викладено
логічно, послідовно, аргументовано, мова є грамотною, наявний науковий
стиль  викладення  матеріалу,  студент  демонструє  вільне  володіння
термінологічним апаратом дисципліни та матеріалом за темою. Студент
має  труднощі  із  формулюванням  відповідей  на  додаткові  питання  за
темою доповіді. 

3-5

Зміст  доповіді  неповністю  розкриває  зміст  обраної  теми.  Матеріал
викладено із  порушенням логіки або послідовності,  мова є побутовою.
Загалом  присутнє  володіння  термінологічним  апаратом  дисципліни  та
матеріалом  за  темою.  Студент  має  труднощі  із  формулюванням
відповідей на додаткові питання за темою доповіді.

0-2
Доповідь  не  розкриває  обрану  тему.  Студент  не  орієнтується  у
начальному матеріалі, який винесено на доповідь.

Семестровий  контроль  (залік) проводиться  у  письмовій  формі  під  час  сесії.
Завдання побудовані у формі тестів. Загальна кількість – 30. 

Критерії оцінювання  залікової роботи
Тестові  залікові  завданняоцінюються  у  60  балів  (максимально)  згідно  із

наведеними нижче критеріями оцінювання.



Критерії оцінювання тестової залікової роботи (30 завдань)

Бали Критерії оцінювання
2 (+) Повне співпадіння вказаної відповіді із ключем
0 (-) Повне неспівпадіння вказаної відповіді із ключем

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для заліку
50– 100 зараховано

1-49 не зараховано

9. Рекомендована література
Основна література

1. Варій М. Й. Психологія особистості / Підручник. Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2016. 608 с
2.  Ануфрієва  Н.  М.  Соціальна  психологія:  навч.  посіб.  для  студентів  ВНЗ  /  Н.  М.
Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – Київ: Каравела, 2016. - 369 с.
3. Горецька О.В. Психологія сім’ї : навчальний посібник для студентів спеціальності 
«Практична психологія», «Початкова освіта» / Олена Горецька, Наталя Сердюк. – 
Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 216 с.
4. Кайдалова Л. Г., Пляка Л. В. Психологія спілкування: навчальний посібник. – Х.НФау, 
2011 – 132 с.
5. Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування :навчальний 
посібник/ В.А. Кручек. – К. : ДАКККіМ, 2010. – 273 с.
6. Людські стосунки : навч. посіб. / Винославська О.В., Малигіна М.П. – 2-ге вид. – К. : 
Центр навчальної літератури, 2006. – 142 с.
7. Психологія міжособистісного спілкування: термінологічний словник з дисципліни для
студентів  денної  та  заочної  форми  навчання  ступеня  «Бакалавр»  спеціальності  053
«Психологія» / укладач М.О.Марценюк. - Мукачево : МДУ, 2017. - 14 с.
8. Асмолов А.Г. Психология личности. М.: МГУ, 1990. 367 с. 
9. Первин Л., Джон О. Психология личности. Теория и исследования. М., 2000. 607. 
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Додаток 1
Орієнтовні теми рефератів для самостійної роботи студентів з курсу «Особистість та

міжособистісна взємодія»

1. Проблема особистості в системі сучасного наукового знання
2. Різні підходи до розуміння особистості в психології
3. Поняття «індивід» і його характеристика
4. Сутність і зміст поняття «індивідуальність»
5. Проблема співвідношення понять «особистість», «індивід», «індивідуальність»
6. Структурний і системно-структурний підходи до дослідження особистості
7. Темперамент: визначення та сфери прояву
8. Співвідношення темпераменту і характеру
9. Здібності особистості
10. Спрямованість особистості
11. Життєвий шлях особистості як простір розвитку особистості
12. Західні концепції життєвого шляху особистості
13. Події життєвого шляху і особистісні трансформації
14. Особистісний криза
15. Активність особистості
16. «Потреби потреби» і «потреби росту»
17. Способи особистісного поведінки
18. Мультірегуляторна модель особистості за Д.А. Леонтьеву
19. Самосвідомість особистості і його компоненти
20. Поняття Я-концепції
21. Структура Я-концепції і її характеристика
22. Функції Я-концепції
23. Розробка уявлень про Я-концепції В. Джеймсом
24. Я-концепція в уявленнях К. Роджерса
25. Я-концепція в теорії символічного інтеракціонізму Дж. Міда
26. Теорія «дзеркального Я. Ч. Кулі
27. Механізми психологічного захисту в психоаналітичної теорії
28. Розвиток Я-концепції
29. Критерії сформованості і процес формування особистості
30. Свобода особистості
31. Рушійні сили розвитку особистості в різних концепціях
32. Психоаналітична теорія особистості З. Фрейда
33. Аналітична психологія К. Г. Юнга
34. Індивідуальна психологія А. Адлера: ключові положення
35. Стиль життя і типи особистості в теорії А. Адлера
36. Соціальний інтерес, творче Я і фікціонний фіналізм в теорії А. Адлера
37. Его-теорія особистості Е. Еріксона
38. Соціокультурна теорія особистості К. Хорні
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39. Основні положення бихевиорального напрямки
40. Реформа біхевіоризму Б. Ф. Скіннер
41. Теорія особистості з позиції схеми «стимул - реакція» (К. Халл)
42. Навчених моделювання (А. Бандура)
43. Теорія особистісних конструктів Дж. Келлі
44. Теорія поля Курта Левіна
45. Диспозіціональна теорія особистості Г. Олпорта
46. Факторна теорія особистості Х. Айзенка
47. Факторна теорія рис Р. Кеттела
48. «Велика п'ятірка чинників» як спосіб опису особистості
49. Гуманістична теорія особистості А. Маслоу
50. Характеристики самоактуализирующейся особистості по А. Маслоу
51. Феноменологічна теорія особистості К. Роджерса
52. Гуманістична теорія особистості Е. Фромма
53. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера і М. Босса
54. Занедбаність і доля як підстави існування
55. Теорія особистості А. Ф. Лазурський
56. Теорія особистості В. Н. Мясищева
57. Теорія особистості К. К. Платонова
58. Теорія особистості А. Н. Леонтьєва
59. Теорія особистості С. Л. Рубінштейна
60. Вчення Б. Г. Ананьєва про людину
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