
Питання до екзамену з дисципліни  
 «ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ОСОБИСТОСТІ» 

 
 

1. Проаналізуйте новітні погляди на категорію «життєвий шлях» 

2. Проаналізуйте теорію самодетермінації особистості (Е. Дісі та Р. 

Райана) 

3. Cоціальна та психологічна готовність молоді до вибору життєвих 

стратегій 

4. Розкрийте поняття «життєвої перспективи» у психології 

5. Наукові підходи до вивчення особистісної автономії 

6. Роль особистісної автономії у побудові життєвої перспективи 

молоді 

7. Проаналізуйте взаємозв’язок психологічної статі та життєвого 

сценарію особистості 

8. Проаналізуйте поняття «буденність» як особистісну потребу 

9. Проаналізуйте способи інтерпретації буденного досвіду 

10. Охарактеризуйте процес формування самосвідомості особистості 

в ході побудови життєвого шляху 

11. Проаналізуйте типи кризових ситуацій 

12. Дайте характеристику стадій кризи та можливості 

індивідуального контролю 

13. Проаналізуйте психологічну природу святкового стану 

14. Проаналізуйте особистісні дисгармонії та їхній сенс 

15. Назвіть просторово-часові координати життєвого шляху 

16. Назвіть спільноти, до яких може належати людина протягом 

життя 

17. Назвіть передумови світопобудови особистості 

18. Проаналізуйте етапи світопобудови особистості 

19. Назвіть шляхи втечі від буденності 

20. Поясніть поняття дисгармонійної особистості 

21. Назвіть причини та полюси особистісних відхилень 

22. Проаналізуйте поняття «особистісної дисгармонії»; 

«психологічні потреби» та  «життєві цілі» 

23. Проаналізуйте поняття «психологічний» та «біологічний» час. 

24. Проаналізуйте поняття «соціальна роль» стосовно життєвого 

шляху особистості 

25. Проаналізуйте поняття «саморегуляція»; «універсальні 

психологічні потреби» та вплив „зовнішніх” і „внутрішніх” детермінант на 

активність людини 

26. Вибір як підвищення відповідальності особистості та структурні 

компоненти вибору 

27. Проаналізуйте життєві плани, які формувались у Вас у різні 

вікові періоди 



28. Опишіть приклади автономної та зовнішньої мотивації у 

особистій діяльності 

29. Розкрийте поняття «життєвий шлях»; «біологічний час» та 

«соціальний час» 

30. Розкрийте поняття «життєвий простір»; світопобудова» та 

«особистісні відхилення» 

31. Розкрийте поняття «життєва некомпетентність», «життєва криза» 

та «життєвий вибір» 

32. Проаналізуйте ситуацію з власного життя, коли перед Вами 

стояла проблема життєвого вибору 

33. Проаналізуйте Ваш життєвий шлях або життєвий шлях близької 

Вам людини, зробіть висновки та сформулюйте рекомендації 

34. Проаналізуйте кризові ситуації та їх стадії на Вашому життєвому 

шляху особистості або на життєвому шляху близької Вам людини 

35. Проаналізуйте життєву компетентність знайомої Вам гармонійної 

особистості 

36. Проаналізуйте життєву компетентність знайомої Вам 

дисгармонійної особистості 

37. Проаналізуйте ситуацію з власного життя, коли перед Вами 

стояла проблема життєвого вибору 

38. Складіть рецепт успішного життєвого шляху 

39. Складіть рецепт життєвої компетентності 

40. Складіть життєвий сценарій успішної людини 

 

 

 
 
 


