
Орієнтовні питання для самопідготовки до підсумкового семестрового контролю 

за дисципліною «Психологія особистості» для з.ф.н. 

 

1. Різниця між життєвим та науковим розумінням особистості. 

2. Поняття про науку та психологію особистості. 

3. Поняття про теорію особистості. Складові теорії особистості. 

4. Критерії оцінки теорій особистості. 

5. Особистість як особливе функціональне утворення. 

6. Проблема структури особистості. Різні підходи. 

7. Проблема типології особистості. Різні підходи. 

8. Рушійні сили розвитку особистості. Різні підходи. 

9. Проблема періодизації розвитку особистості. 

10. Співвідношення понять «особистість», «індивід», «індивідуальність». 

11. Особистість як продукт суспільно-історичного та онтогенетичного розвитку. 

12. Проблема детермінація розвитку розвитку особистості. Різні підходи. 

(Органічні передумови та соціальні умови розвитку особистості) 

13. Загальна характеристика класичного психоаналізу З.Фрейда. 

14. Структура особистості у теорії З.Фрейда. 

15. Періодизація психосексуального розвитку за З.Фрейдом. 

16. Типологія особистості за З.Фрейдом. 

17. Захисні механізми особистості за З.Фрейдом. 

18. Психоаналіз як психотерапевтична система. 

19. Поняття особистості, її розвитку та рушійних сил розвитку в теорії З.Фрейда. 

20. Основні принципи та положення аналітичної психології К.Юнга. 

21. Поняття про розвиток особистості та індивідуалізацію в теорії К.Юнга. 

22. Основні уявлення К.Юнга: установки, психологічні функції та типи особистості. 

23. Поняття архетипів в теорії К.Юнга. 

24. Структура особистості за К.Юнгом. 

25. Основні положення та принципи індивідуальної психології А.Адлера. 

26. Поняття почуття й комплексу неповноцінності в теорії А.Адлера. 

27. Поняття стилю життя та типологія особистості за А.Адлером. 

28. Мотивація особистості: прагнення до перевершення та соціальний інтерес за 

А.Адлером. 

29. Вплив порядку народження дитини в сім’ї на розвиток особистості за А.Адлером 

30. Его-теорія особистості Е.Еріксона. 

31. Періодизація розвитку особистості Е.Еріксона. 

32. Основні принципи та положення гуманістичного психоаналізу Е.Фрома 

33. Механізми втечі від свободи та соціальні типи характеру за Е.Фромом 

34. Основні принципи та поняття соціокультурної теорії К.Хорні. 

35. 



36. Типи особистості за Е.Хорні. 

37. Невроз та його культурні детермінанти за К.Хорні. 

38. Основні принципи та положення теорії рис особистості Г.Олпорта. 

39. Поняття пропріуму та розвитку особистості за Г.Олпортом. 

40. Риси особистості, їх властивості та класифікація за Г.Олпортом. 

41. Основні положення та принципи структурної теорії особистості Р.Кеттела. 

42. Основні положення та принципи теорії типів особистості Г.Айзенка. 

43. Основні положення та принципи гуманістичної теорії особистості А.Маслоу. 

44. Ієрархія потреб в теорії А.Маслоу. 

45. Види мотивації та стилів життя за А.Маслоу. 

46. Основні положення та принципи феноменологічної теорії особистості К.Роджерса. 

47. Поняття Я-концепції та її розвитку в теорії К.Роджерса. 

48. Переживання загрози та механізми захисту за К.Роджерсом. 

49. Клієнт-центрована терапія К.Роджерса. 

50. Основні риси, що визначають підходи до проблеми особистості у радянській 

психології. 

51. Визначення особистості у вітчизняній (радянській) психології. 

52. Основні принципи та поняття теорії особистості С.Л.Рубінштейна. 

53. Поняття та розвиток особистості в теорії С.Л.Рубінштейна. 

54. Структура особистості за С.Л.Рубінштейном. 

55. Поняття та структура особистості за О.М.Леонтьєвим. 

56. Формування особистості за О.М.Леонтьєвим. 

57. Принципи побудови періодизації розвитку особистості в теорії діяльності. 

58. Структура особистості за теорією О.К.Дусавицького. 

59. Поняття та розвиток особистості за теорією О.К.Дусавицького. 

60. Поняття норми та патології особистості за теорією О.К.Дусавицького. 

61. Характеристика типів особистості за О.К.Дусавицьким: «цинік», «стоїк», «скептик», 

«егоцентрист», «раб», «садомазохіст», «фанатик». 

 


