
Питання для самопідготовки і семестрового контролю. 

1. Загальна характеристика поняття зрілості. 

2. Визначення поняття зрілості у психоаналізі. 

3. Визначення поняття зрілості за Олпортом Г. 

4. Визначення поняття зрілості за Маслоу А. 

5. Визначення поняття зрілості за Роджерсом К. 

6. Визначення поняття зрілості за Якобсоном П.М. 

7. Визначення поняття зрілості за Моргуном В.Ф. 

8. Визначення поняття зрілості за Штепою О.С. 

9. Емпіричний підхід до поняття особистості 

10. Теоретичний підхід до поняття особистості. 

11. Проблема детермінації розвитку особистості. 

12. Особистість як об’єкт розвитку. 

13. Особистість як суб’єкт діяльності. 

14. Три виміри проблеми особистості (за статтєю Петровського А.В. і Петровського В.А. «Индивид и его 

потребность быть личностью»). 

15. Поняття самоактуалізації та персоналізації: зміст та співвідношення (за статтєю Леонтьєва Д.О. «Развитие идеи 

самоактуализации в работах А.Маслоу» // Вопр. психол. 1987, №3). 

16. Потреба бути особистістю (за статтєю Петровського А.В. і Петровського В.А. «Индивид и его потребность быть 

личностью»). 

17. Вплив мотивації досягнення/уникнення та позитивних/негативних цілей на активність особистості. 

18. Види стилів самомотивації, їх продуктивність та корекція. 

19. Проблеми формулювання мети й побудування планів. 

20. Поняття індивідуальності як проблема (основні підходи до розуміння). 

21. Індивідуальність як сторона функціонування особистості. 

22. Системно-соціальні умови становлення зрілості (в традиційному та динамічному суспільстві). 

23. Вплив тоталітаризму, конформізму та деіндивідуалізації на процес становлення зрілої особистості. 

24. Автономізація індивіда як умова розвитку зрілої особистості. 

25. Означення індивідуальних властивостей як механізм самопізнання й самозмінювання особистості. (Роль мови у 

розвитку індивідуальності особистості). 

26. Явище й поняття самосвідомості. 

27. Функції самосвідомості. 

28. Смисл «Я» як одиниця самосвідомості. 

29. Особистісний смисл та фактори конфліктності. 

30. Ставлення до себе як складова смислу «Я». 

31. Вирішення проблеми свободи волі й розвиток зрілої особистості. 

32. Проблема вибору (види, умови вибору) та розвиток зрілої особистості. 

33. Механізми контролю поведінки. 

34. Співвідношення явищ моралі та моральності (совісті). 

35. Формування етичної самосвідомості та розвиток зрілої особистості. 

36. Проблема «Я» в психології. 

37. Аспекти «Я» та їх роль у формуванні зрілої особистості. 

38. Класифікації та виміри образу «Я». 

39. Проблема єдності «Я» 

40. Проблема злагодженості образів «Я». 

41. «Я» та «маска»: співвідношення та взаємодія. 

42. Характеристика рефлексивного “Я”. 

43. Самоудосконалення як сторона дорослішання та прояв зрілості особистості. 

44. Фактори розвитку самосвідомості в онтогенезі. 

45. Механізми розвитку самосвідомості в онтогенезі. 

46. Стадії розвитку самосвідомості в онтогенезі. 

47. Культурно-історичний розвиток самосвідомості. 

48. Феномен самотності. 

49. Особистісне самовизначення та розвиток зрілої особистості (Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как 

психологическая проблема // Вопр. психол. 1988, №2). 

50. Вибір життєвого шляху як особистісна проблема (Гинзбург М.Р. Личностное самоопределение как психологическая 

проблема // Вопр. психол. 1988, №2. Абульханова-Славская К.А.) 

51. Стратегії побудови життєвого шляху особистості, життєві сценарії особистості. 

52. Сприйняття часу та психологічний вік особистості (Кроник А.А., Голова-ха Е.И. Психологический возраст личности 

// Психол. ж. 1983, т.4, №5). 

53. Характеристика змісту та зв’язків психологічного минулого, теперішнього та майбутнього (за Гінзбургом М.Р.). 

54. Характеристика смислових утворень особистості. 

55. Питання смислу труда в концепції В.Франкла. 

56. Питання смислу смерті в концепції В.Франкла. 

57. Питання смислу любові в концепції В.Франкла. 

58. Питання смислу страждання в концепції В.Франкла. 

59. Питання смислу життя в концепції В.Франкла. 



60. Питання смислу життя у вітчизняній психології. 

61. Характеристика дорослішання та становлення зрілості у перехідному віці. 

62. Основні лінії становлення зрілості у перехідному віці. 

63. Розвиток дружби як аспект становлення зрілості у перехідному віці. 

64. Характеристика типів самовизначення у старших школярів (ціннісно-часової структури Я) за Снєгірьовою Т.В. 

(Снегирёва Т.В. Личностное самоопределение в старшем школьном возрасте// Вопр. психол., 1989. № 2. С.27-35.) 

65. Проблема періодизації зрілого віку. 

66. Загальна характеристика ранньої зрілості (молодого віку). 

67. Професійний розвиток у молодому віці. 

68. Емоційні стосунки у молодому віці: розвиток здатності до психологічної близькості як аспект становлення 

зрілості. 

69. Розвиток здатності любити за Е.Фромом. 

70. Вплив батьків на розвиток здатності любити за Е.Фромом. 

71. Освоєння подружніх ролей у ранній зрілості. 

72. Освоєння батьківських ролей у ранній зрілості. 

73. Загальна характеристика зрілого віку. 

74. Кризи зрілого віку. 

75. Особливості психічний процесів та самосвідомості у зрілому віці. 

76. Екзистенційні проблеми зрілого віку. 

77. Загальна характеристика старого віку. 

78. Типологія старіння. 

79. Проблема активності у старому віці. Профілактика старіння. 

80. Ставлення до смерті та помирання у старому віці. 

81. Поняття соціалізації особистості. 

 


