1. Назва модуля: Психологія особистості
2. Код модуля: ВПППБ 2.7.1.
3. Тип модуля: вибірковий
4. Семестр: ІІІ
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредити ЄКТС – 4.0), аудиторні години:
денна форма навчання – 72 год. (лекції 40 год., семінарські заняття 32 год.); заочна форма
навчання аудиторні - 12 год. (лекції - 8 год., семінарські заняття - 4 год.)
5. Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Зелінська Ярослава Цезарівна
6. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: основні поняття та категорії психології особистості, традиційні та сучасні
концепції особистості, теоретичні положення та практичні методи
дослідження
психологічних властивостей особистості; складові Я-концепції особистості; тенденції
розвитку і проблеми психології особистості.
- вміти: використовувати отримані знання як методологію системного підходу до
розгляду особистості; аналізувати складові Я-концепції особистості та проводити заходи
щодо їх активізації; застосовувати методи та процедури дослідження ясності Яконцепції, самоактуалізації, самоефективності, внутрішніх ресурсів, самооцінки.
7. Спосіб навчання: аудиторне
8. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
- пререквізит: філософія психології, загальна психологія, вступ до спеціальності; історія
псхології, анатомія та еволюція нервової системи людини, психофізіологія.
- кореквізит: соціальна психологія, педагогічна психологія, юридична психологія,
політична психологія, психологія управління, диференціальна психологія, основи
психологічного консультування, соціально-психологічний тренінг.
9. Зміст модуля: Сутність, об’єкт і предмет психології особистості. Класичні і сучасні теорії
особистості. Багатовекторний аналіз психології особистості. Самосвідомість як процес і
результат. Параметри процесу самосвідомості: Я як активний діяч, єдність Я, ідентичність Я,
усвідомлення себе як відмінного від навколишнього світу. Я-Концепція як результат
самосвідомості. Самооцінка, образ Я и самоствердження особистості. Стадій особистісного
розвитку. Механізми психологічного захисту особистості. Критерії розвинутої (сформованої)
особистості. Життєва активність особистості. Методів та процедури діагностики
особистісних якостей
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11. Форми та методи навчання:
- Форми: денна, заочна
- Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
12. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного
екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50
балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50
балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів.
13. Мова навчання: українська.

