
ЗАВДАННЯ 

для самостійної (дистанційної) роботи з дисципліни «Психологія 

особистості» 

Викладач: канд. психол.наук, доцент Москаленко В.В. 

 

1. Виступи з презентацією та їх подальшим обговоренням відбудуться 

пізніше, коли повернемося до аудиторій. 

 

2. Замість практичних занять, поки заняття в аудиторіях припинено, 

надається завдання для самостійної роботи – відповіді на 

контрольні запитання, максимальна оцінка за виконання якого – 2 

бали. 

Формат контрольної роботи 

Контрольна робота з психології особистості  

студента(ки) гр. __-хх Прізвище І.Б. 

Тема 

Текст, текст, текст……………………………………. 

 

Вимоги до оформлення к/р –обсяг до 2 стор., Times New Roman, 14 кегль, 

інтервал 1, поля (л, п, в, н), мм: 20, 10, 10, 10.  

Критерії оцінювання к/р:  за відповідь на  одне запиатння  у к/р можна 

отримати максимум 2 бали: 0 – неправильна відповідь, 1- неповна відповідь, 

є деякі неточності , 2 - повна правильна та аргументована відповідь. 

 

Строки сдачі кожного завдання - до 14.00  15.05.2020   

Якщо к/р надходять з запізненням у вказаний день – оцінку буде знижено на 

1 бал. Роботи, які відправлені наступного дня або ще пізніше – не 

приймаються, це оцінюється як пропуск заняття. Виключення -  якщо 

завдання не виконане із-за поважної причини, яку підтверджено документом. 

Письмові відповіді (к/р) висилайте на пошту: vvmoskalenko@karazin.ua 

Консультації для студентів кожну п’ятницю та середу у Viber/Telegram  - з 

12.00 до 13.00 по т. +380506302945  

 

8 травня 2020  

Тема. Формування та розвиток особистості. 

План заняття: 

 1.Теорії розвитку особистості. 

mailto:vvmoskalenko@karazin.ua


2.Шляхи, умови, чинники особистісного зростання. 

3.Рушійні сили розвитку особистості. 

4.Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості. 

Література: [1,2, 4, 5, 6, 7, 10] 

Самостійне завдання: за допомогою літератури опрацювати вищеназвані 

питання та написати відповіді у вигляді контрольної роботи: 

1. Розкрийте будь-яку теорію розвитку особистості.  

2. Розкрийте періодизацію психічного розвитку та основні кризи особистості 

будь-якого автора. 

 

15 травня 2020  

Тема. Кризи особистості. 

План заняття: 

1.Роль кризових періодів у розвитку особистості. 

2.Гармонійний і дисгармонійний розвиток особистості. 

3.Психологічно зріла особистість. 

Література: [1,2, 4, 5, 6, 7, 10] 

Самостійне завдання: за допомогою літератури опрацювати вищеназвані 

питання та написати відповіді у  вигляді контрольної роботи: 

1. У чому виявляється гармонійний розвиток особистості? Приклад 

2. У чому виявляється дисгармонійний розвиток особистості? Приклад 

1. Варій М. Й. Психологія особистості: Навч. пос./ М. Й. Варій – К.: Центр 

учбової літератури ,2008. – 592 с. 

2. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. 

Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – с. 464. 



3. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. Посіб./ Л. В.Копець – К.: Вид. 

дім «Києвомогилянська академія», 2007. – 460 с. 

4. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості./ Н. В. Ліфарєва – К.: Центр 

навчальної літератури,2003. – 240 с. 

5. Максименко С. Д. Загальна психологія: Підручн./ С. Д. Максименко – 

Вінниця: Нова книга, 2006. – 540 с. 

6. Москалець В.П. Психологія особистості [текст]навчальний посібник.- / 

В.П. Москалець. - К. : Центр учбової літератури,2013.-262с. 

7. Столяренко О.Б. Психологія особистості. Навч. посіб. - / О. Б. Столяренко. 

- К. : Центр учбової літератури,2012.-280с. 

8. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості: підручник 

/ Е. Л. Носенко,І. Ф. Аршава. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 

261  с. 

9. Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості. – К.: Марич, 2009. – 232 

с. (серія «Психологічний інструментарій») 

10. Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості. : 

Навч.пос./ В. Я.Яблонко – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 220 с. 

 

Допоміжні відео-матеріали:   

1. http://univertv.ru/psihologiya_lichnosti/ 

2. http://univertv.ru/video/psihologiya/psihologiya_lichnosti/?mark=science1 

3. https://www.youtube.com/watch?v=VyRLAS69Sp4 

http://univertv.ru/psihologiya_lichnosti/
http://univertv.ru/video/psihologiya/psihologiya_lichnosti/?mark=science1
https://www.youtube.com/watch?v=VyRLAS69Sp4

