
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Аксіопсихологія особистості» 

 

Загальний опис дисципліни. Аксіопсихологія особистості – багатопланова, 

професійно спрямована дисципліна, котра вивчає проблему ціннісного самовизначення 

особистості, знаходження нею свого місця в різних формах і структурах суспільного життя,  

окреслює головні завдання та напрямки ціннісного зростання людини, вивчає зовнішні і 

внутрішні умови, які спричиняють та визначають активність і зрілість особистості.  

Зазначене дозволяє зрозуміти онтологічні засади  аксіогенезу особистості у просторі 

духовного буття людини, логіку наукового пізнання духовно-цiннiсного самовизначення 

особистості в оптиці онтологічних координат аксіогенезу та інтенцiйності iндивiдуального 

буття людини. 

Методологічною основою курсу є системно-діяльнісний підхід доповнений 

процесуальним, ситуативним, функціональним, поведінковим підходами. Реалізація одного 

провідного та ряду допоміжних підходів дозволяє більш раціонально та всебічно на практиці 

застосовувати знання про ціннісний розвиток особистості в майбутній професійній 

діяльності фахівця. 

Метою дисципліни є підготовка  професійно-грамотного, гуманістично 

зорієнтованого фахівця з високим рівнем психологічної культури і духовності. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 

дисциплін (філософія науки, педагогіка та психологія вищої школи), цілеспрямованої роботи 

над вивченням спеціалізованої літератури, активного і рефлексивно-творчого сприйняття 

знань на лекційних і практичних заняттях, самостійної креативно-спрямованої роботи при 

виконання індивідуальних завдань.   

Завдання вивчення дисципліни: 

знати – психологічні механізми та закономірності  ціннісно-смислової детермінації 

життєдіяльності людини; 

вміти – визначати структурно-динамічні показники та соціально-психологічні умови 

аксіогенезу особистості; 

нормувати – привласнені наукові знання, набуті соціальні вміння і навички задля 

здобуття індивідуальної і соціальної зрілості;   

цінувати –  особистісні і загальнолюдські цінності та ідеали, індивідуально-своєрідний 

досвід духовного буття людини. 

  Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити аспірантів із сучасними 

поняттями, концепціями, ідеями, теоріями аксіопсихологічної науки, проаналізувати 

герменевтичні засоби дослідження, дiалог як унiверсальний психологiчний механiзм 

аксiогенезу особистостi. 

  Завдання проведення лекцій: 

- ознайомити слухачів із цiннiсними вимiрами iндивiдуальної свiдомостi особистості; 

- сформувати у аспірантів психологічні вектори розуміння  онтологічних координат 

аксіогенезу особистості у просторі духовного буття людини;   

- обґрунтувати актуальність та доцільність вивчення аксіометрики вчинку як процесу 

та ефекту самотворення ціннісно-смислового виміру особистості.    

Мета проведення практичних занять полягає у формуванні компетентного фахівця, 

який спроможний використовувати набутті знання у професійній та повсякденній діяльності.  

 Завдання проведення практичних занять: 

-   домогтися гармонійного поєднання наукових знань, навчальних  умінь, соціальних 

норм та культурних цінностей; 

-  сформувати духовно-ціннісні засади світобачення та професійної самореалізації 

особистості; 

-   утверджувати гуманістичні ідеали та цінності на основі використання позитивного 

потенціалу аксіопсихологічної науки;     



- налаштувати аспірантів на формування високодуховних сенсожиттєвих і професійних 

цінностей власного самовизначення, гармонізацію особистісного та професійного 

самоздійснення. 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: 

Здатність здійснювати дослідження ціннісно-смислового розвитку особистості  з 

використанням комплексу взаємнодоповнювальних психодіагностичних методик і на цій 

основі створювати аксіологічний профіль особистості. 

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

Формування даної компетентності дозволяє аспірантам здійснювати вивчення 

ціннісно-смислового розвитку особистості  з використанням комплексу психодіагностичних 

методик і створювати аксіологічний профіль особистості. 

 

 

 

 

 


