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ВСТУП
Програма нормативної навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні
засади психології особистості у сучасному вимірі» складена відповідно до вимог
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії спеціальності 053
«Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення основних
напрямів вивчення особистості; аналіз механізмів функціонування базових
категорій психології особистості; узагальнення теоретико-методологічних підходів
до вивчення даних категорій у сучасному вимірі.
Курс «Теоретико-методологічні засади психології особистості у сучасному
вимірі» охоплює основні проблемні питання методології психології особистості та
надає можливість теоретичного та практичного засвоєння знань щодо специфіки
теоретико-методологічного підґрунтя психології особистості у сучасному вимірі.
Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу «Теоретико-методологічні
засади психології особистості у сучасному вимірі» відповідно до структурнологічної схеми дисциплін, передбачених навчальними планами фаху, тісно
пов’язана з такими курсами, як «Психологічний розвиток особистості», «Тренінг
особистісного зростання», «Наукові школи в психології», «Психологія цінностей»,
«Людина в соціумі: психологічні аспекти наукового пізнання».
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні
засади психології особистості у сучасному вимірі» є засвоєння системних знань
про основні поняття та категорії психології особистості в традиційних та новітніх
теоріях психології, засвоєння атрибутивних характеристик особистості.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретикометодологічні засади психології особистості у сучасному вимірі» є:

вивчення
теоретико-методологічних
засад
дослідження,
соціогенетичних і духовних аспектів функціонування, становлення та
саморозвитку особистості в ґенезі її буття;

вивчення персонологічної теорії і практики в логіці дослідження
особистості як цілісності в усій різноманітності її проявів.

дослідження адаптаційних можливостей особистості.
Академічна доброчесність. У своїй діяльності з реалізації державної
політики у сфері якості освіти дотримуватись зазначених в «Кодексі академічної
доброчесності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
основних принципів та фундаментальних цінностей академічної доброчесності та
етики академічних взаємовідносин.
Завдання:

сформувати уявлення про роль і місце академічної доброчесності у
науковій і освітній діяльності;

ознайомити аспірантів із нормативно-правовою базою з проблем
дотримання норм академічної доброчесності;

сформувати уміння застосовувати отримані знання зі сфери
академічної доброчесності у науково-дослідній роботі;

сприяти формуванню навичок коректної роботи з джерелами
інформації та адекватного покликання на них у процесі наукового дослідження;

надати інформацію про механізми контролю за дотриманням
принципів та правил академічної культури й чесності.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні:
знати:

теоретичні засади психології особистості як науки ( предмет, об’єкт,
основні поняття та категорії, методологічні принципи, методи та завдання);

засади психології особистості

ключові теорії особистості у західній, радянській та вітчизняній
психології;

розрізняти потреби, мотиви і мотивацію особистості;

знати генетичні основи розвитку і поведінки;

розрізняти поняття самосвідомість, Я-концепція, самоефективність,
самоактуалізація.
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вміти:

застосовувати методологію системного підходу до розгляду
особистості;

аналізувати теоретичні підходи до вивчення людини;

виявляти закономірності становлення й розвитку особистості;

аналізувати та оцінювати компоненти структури особистості;

аналізувати та оцінювати місце й роль процесів самопізнання в
психічному розвитку особистості;

застосовувати методи та процедури дослідження ясності Я-концепції,
самоактуалізації, самоефективності, внутрішніх ресурсів, самооцінки особистості;

виявляти внутрішні та зовнішні психічні ресурси особистості;

використовувати отримані знання як методологію системного підходу
до розгляду особистості.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться
60 год / 2 кредити ЄКТС
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1. Основні підходи до вивчення особистості в психології
Тема 1. Особистість як об’єкт психологічних досліджень. Сутність
психології особистості. Природа людини, її індивідного, особистісного способів
буття. Особистість та психологічне здоров’я особистості. Сучасні проблеми
психології особистості. «Академічна доброчесність» як дефініція нового закону
«Про вищу освіту». Нормативно-правова база з дотримання академічної
доброчесності в Україні та ІПК ДСЗУ. Академічна доброчесність науковця та
освітянина: етичні норми і принципи у вищій освіті. Види порушень академічної
доброчесності, відповідальність за дотримання академічної доброчесності.
Синергія науковця та програмних засобів перевірки наукових робіт як вирішальний
фактор виявлення проявів академічної недоброчесності.
Тема 2. Основні підходи до вивчення особистості в психології. Класичні
структури особистості: радянська, українська та зарубіжна школи. Історія
становлення психології особистості. Критерії оцінювання теорій особистості
(персонологічних теорій). Джерела даних психології особистості. Основні цілі,
концепції, напрями, підходи до дослідження особистості. Ідеографічний та
номотетичний підхід до вивчення особистості. Типові помилки у персонологічних
дослідженнях.
Змістовий модуль 2. Погляди психологів на проблеми особистості у
розвитку
Тема 3. Теоретико-методологічні засади дослідження особистості в
сучасній психології. Генетико-моделюючий метод дослідження особистості.
Дослідження особистості у психологічній герменевтиці. Концепція сталих
індивідуальних рис особистості в контексті раціогуманізму і системного підходу.
Проблема особистості: інтегративно-екзистенційне трактування. Проблема
особистості у постмодерністській психології. Погляд на особистість у
структурному психоаналізі . Багатовимірна концепція особистості та інтеграція
психологічних теорій діяльності, установки і вчинку.
Тема 4. Соціогенетичні і духовні аспекти розвитку особистості.
Ідентичність та автентичність особистості в контексті цивілізаційних викликів
сучасності. Феномен ідентичності особистості в сучасних зарубіжних
дослідженнях. Соціальний стереотип як форма соціально-психологічного мислення
особистості. Системний підхід до вивчення структури адаптаційного потенціалу
особистості. Сучасні тенденції розвитку етнічної та національної ідентичності в
українському суспільстві. Духовна криза особистості в інтегративному вимірі.
Тема 5. Функціонування, становлення та саморозвиток особистості в
генезі її буття. Феноменологія саморозвитку в психосоціальній ґенезі особистості:
суб’єктний підхід. Психологія аксіоґенезу особистості в контексті вищої
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професійної освіти. Психосоматичний підхід у проблематиці психології розвитку:
теоретичні та прикладні аспекти. Генеза образу Я особистості як дослідницька
проблема: системний підхід.
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Інформаційні ресурси
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Приклади офомлення списку літератури: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
– залік

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
-

оцінка активності на аудиторних заняттях;
усне опитування на практичних заняттях;
самостійні письмові роботи;
контрольні роботи онлайн за відповідними модулями;
виконання навчально-дослідного завдання;
поточне та підсумкове тестування.
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