
Практичне заняття № 13 

Тема: Загальна характеристика психології особистості 

 

Формалізованаструктура змісту теми 

 

 
 

 

Дайте відповіді на запитання 

1. Якими є головні ознаки особистості? 

2. У чому виявляється суспільна сутність особистості? 

3. Що в особистості зумовлене її біологічною природою? 

4. Як виявляється біологічне в життєдіяльності особистості? 

5. Як співвідносяться між собою поняття "особистість" і "індивідуальність ? 

6. Якою є структура особистості? 

7. У чому суть теорії активності 3. Фрейда? 

8. Що є фундаментальним рушієм людської активності? 

9. Що таке спрямованість особистості? 

10. Якими є головні групи мотивів особистості? 

11. Як поділяються цілі особистості? 

12. Як пов'язані між собою самооцінка особистості та рівень її домагань? 

13. Що є джерелом і рушійною силою розвитку особистості? 

14. Які чинники зумовлюють психічний розвиток особистості? 

 

Альтернативно-тестові завдання 

 

1. Чи згодні ви з думкою, що кожну людину можна назвати особистістю? 

 

2. Чи згодні ви з твердженням, що між поняттями "особистість" та 

"індивідуальність" принципової різниці немає? 

 



3. Чи достатньо, характеризуючи особистість, вказати на такі ознаки: "свідомий 

індивід", "включений у суспільно корисну діяльність"? 

 

4. Чи завжди у психічному житті людини біологічне виявляється як соціальне? 

 

5. Чи можна тлумачити спрямованість людини як вияв усіх притаманних їй 

спонукань? 

 

6. Чи достатньо, характеризуючи інтерес, вказати, що це стійке, вибіркове ставлення 

людини до явищ та об'єктів дійсності? 

 

7. Чи можна вважати достатнім твердження, що "переконання — це знання, 

істинність яких для людини є незаперечною і які постають для неї як керівництво до 

дії"? 

 

8. Чи можна стверджувати, що велика і віддалена життєва мета особистості 

найповніше характеризує її сутність? 

 

9. Чи може в людини з адекватною самооцінкою виникнути стан фрустрації? 

 

10. Чи правильним є твердження, що джерелом і рушійною силою розвитку 

особистості є різноманітні протиріччя, які породжуються її діяльністю та умовами 

життя? 

 

11. Чи можна прискорити психічний розвиток особистості? 

 

Завдання та проблемні ситуації 

 

1. За якими зовнішніми виявами особистості можна судити про рівень її розвитку та 

суспільну свідомість? 

 

2. Розкрийте, в чому виявляється істотна відмінність у поглядах на джерела 

активності особистості представників різних психологічних теорій. 

 

3. Як можна психологічно обгрунтувати твердження, що інтерес постає водночас і 

як важливий мотив навчання, і як засіб підвищення його ефективності? 

 

4. Як, аналізуючи потреби особистості, можна дійти висновку про рівень її 

індивідуальної та суспільної свідомості? 

 

5. Чи є стан фрустрації закономірним наслідком завищених домагань особистості? 

 

6. У чому може виявлятися негативна та позитивна роль настанов у житті людини? 

 

7. Чи є можливість формувати їх цілеспрямовано і як саме? 
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