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Пояснювальна записка 

 

Кожна людина є історія,  

не схожа ні на яку іншу. 

Алексіс Каррель 

 

Вік 15-17 років виключно складний і суперечливий. Зазвичай його 

характеризують як переломний, перехідний, критичний. У цьому віковому 

періоді перебудовується колишнє ставлення дитини до світу і самого себе, 

розвиваються процеси самосвідомості та самовизначення, що призводять до 

формування тієї життєвої позиції, з якою учень починає своє самостійне 

доросле життя. 

Тож, знання у сфері саморегуляції, самоуправління та 

самовдосконалення набувають все більшої актуальності. У зв'язку з цим, до 



 

питань, що викликають найбільший інтерес, належать знання з психології 

особистості, оскільки вони і визначають ефективність різних методик 

самопізнання. Усе вищесказане обумовлює необхідність введення курсу 

«Основи психології особистості» для старшокласників. 

Авторська програма курсу «Основи психології особистості» є 

однорічною та призначена для учнівської молоді 15-17 років (10 або 11 клас). 

Мета курсу: розвиток соціально-психологічної компетентності та 

формування психологічної культури учнівської молоді. 

Курс «Основи психології особистості» повинен забезпечити реалізацію 

таких завдань:  

 надати учням базові знання з психології особистості; 

 ознайомити їх з моделями конструктивної поведінки та ефективного 

спілкування; 

  орієнтувати учнівську молодь на процес самопізнання; 

 сприяти розвитку творчого мислення учнів та здатності до критичної 

обробки інформації; 

 мотивувати учнів до саморозвитку та самовдосконалення. 

Програма курсу «Основи психології особистості» передбачає 

теоретичне та практичне ознайомлення учнів з соціально-психологічними 

проблемами, актуальними для їх віку, надає можливість використання 

отриманих психологічних знань в повсякденному житті. 

Курс розрахований на 35 годин та складається із вступної лекції  (1 

год) та трьох розділів: 

• «Особистість у сучасній психології» - 12 годин; 

• «Міжособистісне спілкування» - 8 годин; 

• «Самопізнання та саморозвиток» - 14 годин. 

Прослухавши курс, учні повинні знати: 

 завдання і предмет курсу; 

 психологічні особливості особистості;  

 рушійні сили психологічного розвитку особистості;  



 

 вікові психологічні особливості людини; 

 параметричні показники аналізу групових процесів, групову динаміку; 

 структуру розвитку здібностей.  

У результаті вивчення курсу учні повинні вміти: 

 розкривати зміст основних психологічних понять, давати їх 

визначення;  

 використовувати теорії особистості для аналізу її психологічної 

структури та психологічних особливостей;  

 аналізувати типи темпераменту, розрізняти характерологічні 

особливості 

 проводити аналіз процесу міжособистісної взаємодії;  

 володіти окремими прийомами самореалізації. 

Програма курсу складається з теоретичного та практичного 

компонентів та представлена такими формами навчальних занять як лекція, 

практичне та семінарське заняття. Практична частина передбачає проведення 

тренінгів, вправ, рольових ігор, дискусій, «мозкового штурму», підготовку та 

обговорення есе, доповідей на визначені теми. Окрім цього, рекомендується 

використання практичних елементів (наприклад, невеликих тестів або вправ) 

під час теоретичної частини для наглядного прикладу та кращого засвоєння 

матеріалу. 

Також, в рамках програми передбачається контроль знань у формі 

тестування після завершення тематичного розділу. Під час лекційних занять 

відводиться час (5-7 хвилин) для контрольних запитань за темами курсу у 

формі усного опитування або письмової самостійної роботи.  

Інтерактивна структура програми, наявність тренінгових занять, що 

доповнюють та підкріплюють теоретичну частину, діалогічний тип навчання 

та можливість самостійно підготувати тему, висловити та відстояти свою 

думку (доповідь, есе) – все це підвищує ефективність засвоєння матеріалу та 

його подальшого практичного застосування учнями. Ще однією перевагою 

даної програми є її компактність (однорічний курс) без втрати змістовного 



 

наповнення. Адже не завжди є можливість і доцільність введення 2-3 річного 

курсу з психології в загальноосвітніх навчальних закладах. Саме цим дана 

програма курсу «Основи психології особистості» суттєво та вигідно 

відрізняється від подібних програм. 

 

 

СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСУ 

«ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ» 

 

Форма 

заняття 
Розділи та теми 

Кількість 

годин 

Лекція Вступ до предмету. Завдання курсу. 1 

І. Особистість у сучасній психології 

Лекція 

Поняття та структура особистості.  

Сутність та співвідношення понять «індивід», 

«людина», «особистість», «індивідуальність», 

«суб‘єкт». Психологічні характеристики 

особистості. Структура особистості (3-х 

вимірна модель). 

1 

Лекція 

Характер та  темперамент. 

Поняття про темперамент. Типи темпераменту 

та їх роль в діяльності людини. Поняття про 

характер. Структура характеру. Типологія 

характеру (акцентуації). 

1 

Лекція 

Задатки та здібності людини.  

Поняття про задатки та здібності. Структура 

здібностей. Різновиди здібностей. Рівні розвитку 

здібностей. 

1 

Лекція Свідомість і несвідоме.  1 



 

Свідомість як рівень психічного відображення. 

Характер процесу усвідомлення. Шляхи 

вираження несвідомого (проведення проективного 

тесту «Неіснуюча тварина»). 

Лекція 

Самосвідомість особистості.  

Поняття самосвідомості. Структура Я-

концепції. Самоставлення та самооцінка. 

1 

Лекція 

Когнітивна сфера особистості. 

Відчуття та сприймання. Пам‘ять. Увага. 

Мислення та інтелект. Уява. Їх значення для 

становлення особистості. 

1 

Практичне 

Творча особистість. Тренінг креативності. 

Мета: розвиток спонтанності та креативності; 

формування здатності творчо розв‘язувати 

повсякденні життєві задачі. 

1 

Лекція 

Афективна сфера особистості. 

Потяги. Афекти. Емоції та почуття. Воля. Роль 

афективної сфери у процесі саморегуляції 

особистості. 

1 

Практичне 

Тренінг емоційної компетентності. 

Мета: формування вміння усвідомлювати 

актуальний емоційний стан; оволодіння способами 

керування емоціями та почуттями. 

2 

Лекція 

Потребнісно-мотиваційна система. 

Активність особистості та її джерела. 

Спрямованість особистості. Потреби й мотиви. 

Класифікація потреб. Класифікація мотивів. 

1 

Контроль 

знань 
Підсумкове заняття. 1 



 

ІІ. Міжособистісне спілкування 

Лекція 

Спілкування і комунікація.  

Спілкування і діяльність. Функції та засоби 

спілкування. Рефлексія, емпатія – інструменти 

ефективного спілкування. 

1 

Семінарське 

Невербальні засоби спілкування: мова жестів та 

рухів тіла. 

Короткі доповіді учнів на тему «Мова жестів та 

рухів тіла». Демонстрація та трактування 

учнями постав, жестів, рухів тіла. Програвання 

уявних ситуацій. 

1 

Лекція 

Міжособистісні стосунки.  

Механізми взаємовпливу. Типи міжособистісних 

стосунків. Дружба. Кохання та закоханість. 

1 

Семінарське 

Стереотипи – перешкоди на шляху саморозвитку. 

Дискусія на тему «Стереотипи. Вийди за межі 

своєї коробки». Обговорення своїх стереотипів.  

1 

Лекція 

Конфліктні ситуації та шляхи їх розв‘язання. 

Поняття та структура конфлікту. Динаміка 

конфлікту. Функції та типологія конфліктів. 

Стилі поведінки при розв‘язанні конфліктів. 

1 

Практичне 

Тренінг «Секрети ефективного спілкування». 

Мета: формування навичок ефективного 

спілкування; розвиток комунікативної гнучкості. 

2 

Контроль 

знань 
Підсумкове заняття. 1 

ІІІ. Самопізнання та саморозвиток 

Лекція 
Самопізнання та саморозвиток. 

Людина та її психологічні проблеми. Вибір у 
1 



 

критичній ситуації. Самопізнання на шляху 

саморозвитку. 

Семінарське 

Проблема стійкості особистості.  

Короткі доповіді учнів на тему «Механізми 

психологічного захисту». 

1 

Практичне 

Стрес. Методи саморегуляції. 

Стрес та його вплив на здоров'я людини. 

Проведення вправ на саморегуляцію, релаксаційних 

вправ. Вивчення технік аутогенного тренування. 

1 

Лекція 

Формування особистості. 

Повага та самоповага. Прийняття та 

самоприйняття.  Пробудження внутрішньої потреби 

змін. Позитивне мислення. 

1 

Семінарське 

Моральні якості особистості.  

Презентація та обговорення учнівських есе на 

тему «Моральні якості особистості. Честь і 

гідність в умовах сьогодення». 

1 

Практичне 

Тренінг «Психологічна  культура  особистості». 

Мета: формування психологічної культури 

особистості; пошук шляхів збереження честі та 

достоїнства особистості в умовах сьогодення; 

спонукання до роздумів про справжні життєві 

цінності. 

3 

Лекція 

Життєвий шлях.  

Життєвий шлях. Етапи життєвого шляху 

людини. Смислові утворення. Система цінностей. 

1 

Семінарське 

Сенс життя. Життєві стратегії особистості. 

Презентація та обговорення учнівських есе на 

тему «Сенс життя». 

1 



 

Лекція 

Самореалізація особистості.  

Актуалізація основного потенціалу та  розвиток 

власного Я. Професійне становлення. 

1 

Практичне 

Профорієнтаційний тренінг. 

Мета: активація процесу професійного 

самовизначення на основі формування навичок 

свідомого прийняття рішень. 

1 

Семінарське 

Щастя. Секрети щасливого життя. 

Презентація та обговорення учнівських есе на 

тему «Щастя. Секрети щасливого життя». 

1 

Контроль 

знань 
Підсумкове заняття. 1 

 Всього 35 год. 

 

 

Критерії оцінювання учнів 

 

№ Рівні Компетенції Критерії 

1.  

П
о

ч
а

т
к

о
в

и
й

 

«1» Учень має знати визначення поняття «психологія» та 

розуміти необхідність психологічних знань у 

повсякденному житті, представляти межі їх 

використання. Має мати уявлення про  відмінності понять 

«людина», «індивід», «особистість».  

«2» Учень має знати визначення поняття «психологія» та 

усвідомлювати значення психологічних знань у 

повсякденному житті та окремі межі їх застосування. Має 

мати уявлення про змістовні відмінності понять 

«людина», «індивід», «особистість» та обізнаний із 

навичками спілкування. 



 

«3» Учень є частково обізнаним з питань психології 

особистості: індивідуально-психологічними 

властивостями особистості, особливостями поведінки 

особистості у діяльності та спілкуванні. Знає типи 

темпераменту та характерологічні особливості людини 

взагалі, власні зокрема.  

2.  

С
ер

ед
н

ій
 

«4» Учень обізнаний в питаннях психології особистості: вміє 

розкрити та проаналізувати індивідуально-психологічні 

властивості особистості, особливості поведінки 

особистості у діяльності та спілкуванні. Знає типи 

темпераменту та характерологічні особливості людини. 

Вміє охарактеризувати поведінку людини в залежності 

від типу темпераменту. 

«5» Учень володіє матеріалом на рівні, вищому за 

початковий. Висловлює власні судження стосовно 

проблемних ситуації, використовуючи логічні зв’язки та 

певні знання, отримані на уроці. Володіє процесами від 

яких залежить конструктивне міжособистісне 

спілкування. Вміє визначати особливості особистості. 

«6» Учень може відтворити значну частину  теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

психологічних параметрів, властивостей та компонентів 

особистості, за допомогою педагога (психолога) може 

аналізувати навчальний матеріал, та робити висновки 

щодо зовнішніх та внутрішніх проявів особистості 

людини.  

3.  

Д
о
ст

а
т
н

ій
 «7» 

 

Учень здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні 

стандартних ситуацій, частково контролювати власні 

навчальні  дії, наводити окремі власні приклади на 

підтвердження моментів формування особистості, 



 

міжособистісних зв’язків, розвитку здібностей, 

професійного самовизначення. 

«8» 

 

Учень вміє порівнювати, узагальнювати,    

систематизувати вивчену  інформацію під керівництвом 

педагога (психолога), в цілому самостійно застосовувати 

набуті комунікативні знання та навички на практиці, 

контролювати власну діяльність, адекватно сприймати 

себе та оточуючих, визначати життєві пріоритети, 

виправляти помилки і добирати цікаві аргументи на 

підтвердження певних думок. Здатний визначити основні 

труднощі та проблеми особистості.  

«9» Учень вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом 

матеріалу у сфері становлення особистості, формування 

міжособистісних взаємозв’язків, усвідомлює шляхи 

власного саморозвитку в тому числі застосовує основні 

механізми вивченого на практиці; вільно розв'язує 

психологічні задачі, завдання, самостійно виправляє 

допущені помилки, добирає переконливі аргументи на 

підтвердження вивченого матеріалу. Вміє визначати 

пріоритети особистісного саморозвитку, користується 

знаннями у всіх сферах життя.  

4.  

В
и

со
к

и
й

 

«10» 

 

 

Учень виявляє початкові творчі та психолого-педагогічні 

здібності, самостійно визначає окремі цілі власної 

навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, 

ідеї, інновації психологічної науки; знаходить джерела 

інформації та самостійно використовує їх відповідно до 

цілей, поставлених   педагогом (психологом).  Вміє 

визначати пріоритети особистісного саморозвитку, 

успішно користується знаннями у всіх сферах життя.                                 

«11» Учень вільно висловлює власні думки і відчуття стосовно 



 

 вивчених тем, самостійно оцінює різноманітні життєві 

явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; 

без допомоги вчителя (психолога) знаходить джерела 

інформації і використовує одержані відомості відповідно 

до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, 

саморозвитку. Використовує набуті знання і вміння в  

нестандартних ситуаціях, вміє підібрати психологічні 

розв’язки до складних життєвих ситуацій.                   

«12» Учень виявляє особливі творчі та психолого-педагогічні 

здібності,  самостійно розвиває власні обдарування і  

нахили, вміє самостійно здобувати знання. Володіє 

навичками самопрезентації, застосовує техніки 

саморегуляції в складних ситуаціях. Висловлює свої 

побажання щодо форм засвоєння матеріалу або 

висловлює власні пропозиції щодо них. Постійно хоче 

знати більше ніж інші учні. Успішно застосовує знання 

курсу в усіх сферах життя, має високий рівень 

психологічної культури.  
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