
Завдання з дисципліни «Психологія особистості» 

для студентів 2 курсу денної ф.н.  

на період з 12.03.2020 р. по 25.04.2020 р. 

у зв’язку з призупиненням аудиторних занять 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної 

роботи 

Термін виконання Кількість 

балів 

Форма контролю 

1 Опрацювання матеріалів 

курсу за Темою 5 (теорії 

Е.Еріксона (18.03), 

Е.Фромма (25.03), К.Хорні 

(01.04)) із складання 

короткого конспекту* за 

виданням Л.Хьелла, 

Д.Зиглера «Теории 

личности».  

Об'єм одного конспекту - до 

3 сторінок. 

За Е.Еріксоном до 

24.03 включно, за 

Е.Фроммом до 31.03 

включно, за К.Хорні 

до 07.04 включно, 

якщо роботу буде 

надіслано пізніше, 

вона буде 

оцінюватися, виходячи 

з 0,5 балу.  

 

 

1 б. х  

3консп. 

= 3 б. 

Конспекти надсилаються для 

оцінювання на електронну 

адресу викладача, що 

проводить семінарські 

заняття,  

ПС-21 – 

yuagimaeva@karazin.ua, ПС-

22,23 – zuev_ia@ukr.net у 

вигляді файлу формату doc. 

(docx) під назвою 

«2к.Прізвище 

студента_група_Еріксон/Фро

мм/Хорні». 

Ці матеріали в друкованому 

або рукописному вигляді 

рекомендується додати до 

конспекту лекцій 

2 Опрацювання текстів 

А.Адлера, Е.Еріксона, 

Е.Фромма, К.Хорні за 

хрестоматією «Психология 

личности в трудах 

зарубежных психологов»  із 

складанням конспекту . 

за А.Адлером і 

Е.Еріксоном до 27.03 

включно; за 

Е.Фроммом  

ПС-21 – до 31.03,  

ПС-22,23 – до 30.03; 

за К.Хорні  

ПС-21  – до 07.04,  

ПС-22,23  – до 06.04. 

 

 

1,5 б. х 

4консп.= 

6 б. 

Фото рукописних(!) 

конспектів надсилаються для 

оцінювання на електронну 

адресу викладача, що 

проводить семінарські 

заняття,  

ПС-21 – 

yuagimaeva@karazin.ua, ПС-

22,23 – zuev_ia@ukr.net у 

вигляді файлу формату doc. 

(docx) під назвою 

«2к.Прізвище 

студента_група_Адлер/Еріксо

н/Фромм/Хорні.хрестоматія». 

Конспекти за хрестоматією 

також(!) необхідно надати для 

перевірки у рукописному 

вигляді викладачеві, що 

проводить семінарські 

заняття, після відновлення 

аудиторних занять 



3 Виконання практичної 

роботи за темами лекцій 3-4: 

проаналізуйте  поведінку 

конкретної людини з точки 

зору проявів або захисних 

механізмів (за З.Фрейдом), 

або архетипів Маски та Тіні 

(за К.Юнгом), або комплексу 

неповноцінності (за 

A.Адлером). ** 

Об'єм роботи - до 4 сторінок. 

до 26.03 включно, 

якщо звіт буде  

надіслано пізніше,  він 

буде оцінюватися, 

виходячи з 3 балів. 

5 б. Звіти надсилаються для 

оцінювання на електронну 

адресу викладача, що 

проводить семінарські 

заняття,  

ПС-21 – 

yuagimaeva@karazin.ua, ПС-

22,23 – zuev_ia@ukr.net у 

вигляді файлу формату doc 

(docx) під назвою 

«2к.Прізвище 

студента_група_Звіт-1» 

 

Після відновлення аудиторних 

занять звіт-1 необхідно буде 

надати у роздрукованому 

вигляді викладачеві, що 

проводить семінарські 

заняття. 

4. Опрацювання матеріалів 

курсу за Темою 6 (теорії 

Г.Олпорта  (08.04), 

Р.Кеттела і Г.Айзенка 

(15.04)) і Темою 7 А.Маслоу 

(22.04)) із складання 

короткого конспекту* за 

виданням Л.Хьелла, 

Д.Зиглера «Теории 

личности».  

Об'єм одного конспекту - до 

5 сторінок. 

За Г.Олпортом - до 

12.04 включно, за 

Р.Кеттелом і 

Г.Айзенком - до 19.04 

включно, за А.Маслоу 

- до 26.04 включно, 

якщо роботу буде 

надіслано пізніше, 

вона буде 

оцінюватися, виходячи 

з 0,5 балу.  

 

1 б. х  

3консп. 

= 3 б. 

 

див. п.1 

5.  Опрацювання текстів 

Г.Олпорта , Г.Айзенка і 

А.Маслоу за хрестоматією 

«Психология личности в 

трудах зарубежных 

психологов»  із складанням 

конспекту . 

За Г.Олпортом - до 

14.04 включно, за 

Г.Айзенком - до 21.04 

включно, за А.Маслоу 

- до 28.04 включно 

(якщо карантин буде 

подовжено, якщо ні – 

конспект за А.Маслоу 

буде перевірятись 

аудиторно). Якщо 

роботу буде надіслано 

невчасно, вона буде 

оцінюватися, виходячи 

з 1 балу. 

 

1,5 б. х 

4консп.= 

6 б. 

 

див. п.2 

 

https://dist.karazin.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=71566&displayformat=dictionary


* – короткий конспект містить стислу характеристику основних розділів теорії, визначення 

основних понять, які впроваджує автор, опис закономірностей, стадій розвитку тощо. Конспект 

може бути структурований зручним способом на розсуд студента.  

** – для аналізу необхідно обирати людині, яку студент добре знає і особисто спілкується (але не 

самого себе та не літературних персонажів), твердження не повинні бути бездоказовими, їх 

необхідно ілюструвати епізодами з поведінки людини. 

 


