
ПЕРЕДМОВА 
Навчальна  дисципліна  «Психологія  особистості»  відноситься  до  навчальних

дисциплін циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)
зі спеціальності 053 «Психологія»

Мета  навчальної  дисципліни: забезпечити  засвоєння  студентами  основних
особистісних  характеристик  та  закономірностей  її  розвитку,  ознайомити  з  сучасними
теоріями  розвитку особистості. 

Завдання навчальної  дисципліни: виявити  й  ознайомити студентів  із  основними
характеристиками  особистості  та  закономірностями  її  розвитку  в  різні  вікові
періоди; сформувати в студентів систему знань про  культурно-історичний процес розвитку
особистості та про місце українського етносу в ньому;   ознайомити з сучасними теоріями
розвитку  особистості; сформувати  самостійне  культурно-історичне  мислення  (навчити
уявляти  і  розуміти  закономірності  розвитку  психології  особистості); оволодіти  методами
ретроспективного  аналізу  культурно-історичних  явищ  і  фактів; сформувати  поняття
життєвого шляху та життєвого світу особистості, збагатити  професійний світогляд.

Об’єкт навчальної дисципліни: особистість.
Предмет  вивчення  навчальної  дисципліни:  процес  виникнення,  становлення  й

розвитку особистості як особливої форми життєдіяльності.
Після  вивчення  курсу  «Психологія  особистості»  (шифр  компоненти  освітньої

програми – ОК 23) здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями: 
загальні:
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
спеціальні:
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК4. Здатність  самостійно  збирати  та  критично  опрацьовувати,  аналізувати  та
узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

Методи  та  форми  навчання: методи  теоретичного  та  емпіричного  дослідження,
валідні,  стандартизовані  психодіагностичні  методики,  методи  аналізу  даних,  технології
психологічної  допомоги;  лекційні,  семінарські,  практичні  заняття,  індивідуальна  й
самостійна  робота;  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й  конспектування  першоджерел,
написання  дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  складання
психологічних  характеристик,  власних  проектів,  застосування  психологічних  методик  для
досліджень та інтерпретація отриманих даних.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Метою  поточного
контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях, практичних заняттях та шляхом
самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Поточний контроль
здійснюється  персоніфікованим  оцінюванням  роботи  кожного  студента.  Структура
поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної  форм  навчання. Максимально
можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни складає 100 балів.  Формою
підсумкового контролю знань є екзамен.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання  результатів  навчання  для  навчальної  дисципліни  «Сучасні  комунікативні
технології  у  професійній  діяльності»  базується  на  результатах  навчання,  визначених
освітньо-професійною програмою, зокрема: 
ПРН1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та
пропонувати шляхи їх розв’язання.
ПРН4. Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН9. Пропонувати  власні  способи вирішення  психологічних  задач  і  проблем у  процесі
професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
ПРН11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки
запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.


