




Вступ

Навчальна програма дисципліни “Загальна психологія” складена відповідно до
освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки _   перший (бакалаврський)  _
спеціальності ___053 «ПСИХОЛОГІЯ»_.                                             (назва рівня вищої освіти)
(код і назва спеціальності)

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  теоретичні  та  емпіричні  основи
розуміння  сутності  таких  психічних  процесів,  як  відчуття,  сприйняття,  уявлення,  уява,
увага, пам’ять.

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Пізнавальні психічні процеси (початок)
2. Пізнавальні психічні процеси (продовження)

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета.

Навчальний  курс  «Загальна  психологія»  є  одним  із  обов’язкових курсів  циклу
професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Психологія» і включає сплановані та
рівномірно  розподілені  складові  теоретичної  та  практичної  підготовки.  Мета  курсу  –
закласти  фундамент  психологічних  знань,  ознайомивши  студентів  з  найзагальнішими
поняттями,  проблемами  та  закономірностями  психічної  діяльності  людини.  Низка
проблем загальної  психології  далі  буде деталізована в інших дисциплінах.  Увесь курс
створить понятійну та методологічну базу для їх засвоєння.

Завдання.
- засвоїти понятійний апарат дисципліни, оволодіти такими базовими поняттями як

відчуття, сприйняття, уявлення, уява, увага, пам’ять; 
- сформувати здатність до аналізу теоретичних і емпіричних досліджень з проблем

загальної  психології  в  історичному  контексті  з  метою
формування  комплексних  уявлень  про  феномен  в  професійній  свідомості
студентів; 

- розглянути теоретичні підходи до розуміння відчуття, сприйняття, уявлення, уяви,
уваги,  пам’яті  як  необхідної  умови  для  розуміння  причин,  механізмів  формування  та
феноменологічних особливостей явища, а також подальшого їх урахування в організації
психодіагностичної та консультативній роботі практичного психолога.

Процес  вивчення  дисципліни  спрямований  на  формування  елементів  наступних
компетентностей: 
а) загальних компетентностей спеціальності (ЗК): ЗК2. Знання та розуміння предметної
області  та  розуміння  професійної  діяльності.  ЗК4.  Здатність  вчитися  і  оволодівати
сучасними  знаннями. ЗК.12.  Здатність  аналізувати  власну  діяльність  та  застосовувати
методи когнітивної  та  емоційної  регуляції  власної  діяльності,  фізичного  та  психічного
стану.
б) фахових компетентностей спеціальності (СК), відповідно до освітньої програми: СК1.
Здатність  оперувати  категоріально-понятійним  апаратом  психології.  СК2.  Здатність  до
ретроспективного  аналізу  вітчизняного  та  зарубіжного  досвіду  розуміння  природи
виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ. СК7. Здатність аналізувати та
систематизувати  одержані  результати,  формулювати  аргументовані  висновки  та
рекомендації.  СК12.  Здатність  до  особистісного  та  професійного  самовдосконалення,
навчання та саморозвитку.

 (Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до стандартів
вищої освіти  й освітньої програми та їх коди)

Очікувані  результати  навчання. У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни
студент повинен знати: 



- роль і місце загальної психології в системі психологічної науки;
- основні категорії та поняття в загальної психології;
-  основні  функції  психічних  процесів  (відчуття,  сприйняття,  уявлення,  уява,  увага,
пам’ять);
-  особливості  та властивості  психічних процесів (відчуття,  сприйняття,  уявлення,  уява,
увага, пам’ять); 
-  індивідуальні  відмінності  психічних  процесів (відчуття,  сприйняття,  уявлення,  уява,
увага, пам’ять).
вміти: 
- виділяти предмет та понятійні складові дисципліни «Загальна психологія»; 
- експериментально продемонструвати властивості пізнавальних процесів; 
-  орієнтуватися  в  науковій  літературі,  джерелах  періодики,  інтернет-ресурсах  з  метою
самостійного пошуку і відбору інформації; 
-  вести  дискусії  на  задану  тему,  висловлювати  власну  точку  зору  і  доводити  власні
припущення з опорою на методологічні, теоретичні, практичні дані науки.

На вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  _120_ годин,  що становить   _4_
кредити ЄКТС.

2. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Пізнавальні психічні процеси (початок)
Тема 1. Відчуття. 
Відчуття як найпростіший пізнавальний психічний процес. Поняття про сенсорну

депривацію.  Основні  теоретичні  підходи  до  вивчення  відчуттів:  теорії  емпіризму,
соліпсизму, специфічної енергії органів чуття та рефлекторна. 

Види відчуттів  та  їх  особливості.  Зорові  відчуття  світла  та  кольору:  яскравість,
контраст,  кольоровий  тон,  насиченість.  Феномен  Пуркіньє.  Ахроматичний  контраст
(контраст яскравості), хроматичний контраст. Трикомпонентна теорія кольорового зору.
Слухові відчуття тону і шуму: висота, голосність, тембр звуку. Поняття про консонанс і
дисонанс. Психоакустичний ефект. Нюхові відчуття камфорного, мускусного, квіткового,
м’ятного,  ефірного,  їдкого  та  гнилого  запаху.  Стереохімічна  теорія  нюху.  Смакові
відчуття  солодкого,  гіркого,  солоного,  кислого.  Тактильні  відчуття  доторку  і  тиску.
Температурні  відчуття  холоду  і  тепла.  Больові  відчуття.  Статичні  відчуття  рівноваги
(вестибулярні).  Кінестетичні  відчуття  руху  і  положення  тіла  у  просторі.  Дотикові
відчуття: мономануальний і бімануальний дотик. Вібраційні відчуття. Органічні відчуття.

Класифікації  відчуттів:  систематична  та  структурно-генезисна.  Екстероцептивні,
інтероцептивні  та  пропріоцептивні  відчуття.  Специфічні  та  неспецифічні  відчуття.
Мономодальні та інтермодальні відчуття. Контактні та дотикові відчуття. Протопатичні та
епікритичні відчуття.

Загальні  властивості  відчуттів:  модальність,  просторово-часові  характеристики,
інтенсивність. Закономірності відчуттів. Абсолютна чутливість (нижня та верхня); поріг
абсолютної чутливості.  Диференційна чутливість;  поріг диференційної  чутливості.  Дріб
Вебера. Основний психофізичний закон та його форми (логарифмічний закон Г. Фехнера,
степеневий  закон  С.  Стивенса,  узагальнений  психофізичний  закон  Ю.  Забродіна).
Адаптація  відчуттів:  негативна  та  позитивна.  Взаємодія  відчуттів.  Сенсибілізація  та
синестезія. Контраст відчуттів.

Тема 2. Сприйняття
Загальна  характеристика  сприйняття.  Основні  теоретичні  підходи  до  вивчення

сприймань: теорії структуралізму, ґештальтпсихології, екологічна та конструктивістська.



Види  сприйняття  та  їх  класифікація.  Класифікація  за  провідним  аналізатором.
Зорове,  слухове  та  дотикове  сприйняття.  Мікро-  та  макрорухи  очей  та  пальців.
Фонематичний слух. Поняття про гаптичний образ. 

Класифікація  за  метою  діяльності.  Мимовільне  та  довільне  сприйняття.
Спостереження та спостережливість. 

Класифікація за основною формою існування матерії. Сприйняття простору: форми,
величини, відстані, об’ємності та напрямку. Гострота зору. Акомодація та конвергенція.
Окомір  людини.  Монокулярний  паралакс  руху.  Бінокулярний  та  монокулярний
стереоефекти.  Кореспондуючі  та  диспаратні  точки.  Кінетичний  ефект  глибини. Закон
тотожного напрямку. Бінауральне слухання. Зорові ілюзії.  Сприйняття часу: тривалості,
швидкості, послідовності. Фактори, що впливають на сприймання часу. Сприйняття руху:
швидкості,  прискорення  та  напрямку.  Сприймання  справжнього  та  ілюзорного  руху.
Стробоскопічний рух. Фі-феномен.

Особливості  сприйняття.  Предметність  сприйняття.  Феномен виділення  фігури  з
фона. Структурність сприйняття. Цілісність сприйняття. Феномен подвійних зображень.
Закони цілісного сприйняття форми. Константність сприйняття. Апперцепція сприймання.
Стійка  та  тимчасова  апперцепція.  Осмисленість  та  узагальненість  сприйняття.
Вибірковість  сприйняття.  Індивідуальні  відмінності  сприйняття.  Поняття  про  візуалів,
аудіалів та кінестетиків. Типи сприймання: аналітичний та синтетичний, суб’єктивний та
об’єктивний, художній та мислительний.

Тема 3. Уявлення
Визначення уявлень і його основні характеристики. Уявлення як психічний процес

відображення предметів чи явищ, що не сприймаються в даний момент. Типи уявлень:
уявлення пам’яті, уявлення уяви. Механізми виникнення уявлень. Основні характеристики
уявлень: наочність, фрагментарність, нестійкість,  не постійність.  Уявлення як результат
узагальнення образу.

Види уявлень. Класифікація уявлень за модальністю: зорові, слухові, рухові, нюхові
та  ін.  Класифікація  уявлень  за  змістом  і  за  ступенем  узагальнення.  Характеристики
окремих видів уявлень.

 Індивідуальні  особливості  уявлення  і  його  розвитку.   Індивідуальні  особливості
уявлення: зоровий тип, слуховий тип, руховий тип. Етапи формування уявлень у людей.
Умови розвитку уявлень. 

Первинні  образи  пам’яті  та  персеверуючі  образи.  Загальні  поняття  про  первинні
образи пам’яті. Загальне поняття про  персеверуючі образи. Подібність і відмінність між
образами памяті і персеверуючими образами.

Тема 4. Уява
Загальне поняття  про уяву.  Співвідношення  понять  „уява”  та  „фантазія”.  Уява і

пам’ять, уява і творче мислення, уява і творчість. Основні функції уяви.
Основні теоретичні підходи до вивчення уяви: філософія раціоналізму, асоціативна

психологія,  психоаналіз.  Психологічні  механізми  уяви:  гіпотези  рекомбінації,  спроб  і
помилок, випадкових знахідок, впізнавання творчих ідей, синестезії.

Види уяви та їх класифікація. Класифікація за змістом: художня, наукова, технічна
тощо. Класифікація за характером психічної активності: пасивна і активна. Класифікація
за характером цілей діяльності: мимовільна і довільна. Класифікація за ступенем новизни і
оригінальності: репродуктивна і творча. Класифікація за ступенем реальності: реалістична
і фантастична. Класифікація за просторовими характеристиками об’єктів, що уявляються:
просторова і  непросторова.  Класифікація за характером образів,  якими оперує людина:
конкретна  і  абстрактна.  Класифікація  за  провідною  роллю  психічних  процесів:
інтелектуальна і емоційна. Мрія як особливий вид уяви. Роль мрій у психічному житті
людини. 



Прийоми  створення  образів  уяви:  аглютинація,  доповнення,  комбінування,
гіперболізація,  акцентування,  літота,  якісне  перетворення,  типізація,  схематизація,
перенесення, аналогія та реконструювання. Індивідуальні відмінності уяви.

Змістовий модуль 2. Пізнавальні психічні процеси (продовження)
Тема 5. Увага
Загальне поняття про увагу та її основні функції. Специфіка уваги у порівнянні з

іншими пізнавальними психічними процесами.  Уважність  як  психічний  стан  і  як  риса
особистості. Причини неуважності та шляхи її подолання.

Основні  теоретичні  підходи  до  вивчення  уваги:  моторна,  апперцептивно-
волюнтаристська, емоційна, фізіологічна, діяльнісна та інформаційна.

Види  уваги  та  їх  класифікація.  Класифікація  за  характером  цілей  діяльності:
мимовільна, довільна і післядовільна. Чинники мимовільної, довільної та післядовільної
уваги. Класифікація за спрямованістю: зовнішня та внутрішня. Класифікація за формою
організації:  індивідуальна,  групова і колективна.  Класифікація за ступенем соціалізації:
природна і соціальна. Класифікація за ступенем регуляції: безпосередня і опосередкована.
Класифікація за орієнтацією на конкретні психічні процеси: чуттєва та інтелектуальна. 

Основні  властивості  уваги:  обсяг,  концентрація,  розсіяність,  розподіл,
переключення,  стійкість,  коливання.  Уявна  та  справжня  розсіяність  уваги.  Зовнішнє  і
внутрішнє коливання уваги.

Тема 6. Пам’ять
Поняття про пам’ять та її основні функції. Основні теоретичні підходи до вивчення

пам’яті:  фізіологічний,  біохімічний,  інформаційно-кібернетичний,  психологічний.
Психологічні теорії пам’яті: асоціативна, ґештальттеорія, біхевіоральна, психоаналітична,
діяльнісна,  когнітивна.  Експериментальні  дослідження  проблем  пам’яті  на  теренах
України. 

Види  пам’яті  та  їх  класифікація.  Класифікація  за  тривалістю  закріплення  та
зберігання  матеріалу:  миттєва  (сенсорна),  короткотривала,  довготривала.  Іконічна  та
екоїчна пам’ять. Оперативна пам’ять. Класифікація за характером психічної активності (за
змістом):  рухова,  емоційна,  образна,  вербальна  (словесно-логічна).  Класифікація  за
ступенем  розуміння  матеріалу:  механічна,  логічна.  Класифікація  за  характером  цілей
діяльності: мимовільна, довільна.

Процеси  пам’яті.  Запам’ятовування;  умови  успішного  запам’ятовування.  Ефект
Зейгарнік. Організація процесу заучування. Основні форми заучування: дослівне, близьке
до  тексту,  смислове.  Закон  Йоста.  Роль  повторення  у  запам’ятовуванні  матеріалу.
Ефективна  організація  повторення.  Збереження;  умови  успішного  збереження.  Ефект
краю.  Відтворення  та  його  різновиди:  впізнавання,  власне  відтворення,  пригадування,
згадування. Умови успішного пригадування. Прийоми пригадування. Забування: тривале
та  тимчасове.  Проактивна  та  ретроактивна  інтерференція.  Теорії  забування.  Умови
забування.  Криві  збереження  (забування)  Г.  Еббінгауза  та  Г.  П’єрона.  Феномен
ремінісценції.  Індивідуальні  відмінності  пам’яті.  Типи  образної  пам’яті.  Ейдетична
пам’ять.

3. Рекомендована література

Основна

1. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. 2-ге вид. – Вінниця: Нова Книга, 2004.
2. Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб, 2001. - 592с. (серия „Учебник нового века”)
3. Хрестоматия  по  общей  психологии.  Психология  памяти  /  Под  ред.  Ю.  Б.

Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: Изд-во МГУ, 1979.
4. Хрестоматия  по ощущению и восприятию /  Под ред.  Ю.  Б.  Гиппенрейтер,  М. Б.

Михалевской. – М.: Изд-во МГУ, 1975.



Додаткова

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологи – М., 1986.
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 1996. – 326с.
3. Психологический словарь / Под ред. Петровского А.В. – М., 1990.
4. Давыдов В.В. Психологический словарь – М., 1983.
5. Петровский А.В., Ярошевский Краткий психологический словарь – М., 1985.
6. Хрестоматия по психологии /Под ред. А.В.Петровского – М., 1987.
7. Основи загальної психології /За ред. С.Д.Максименка – К., 1998. – 256с.
8. Сергеев К.К. Общая психология как точная наука. – Херсон, 1995. – 237с.
9. Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологи. – М., 1995. – 573с.
10. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону, 1997. – 736с.
11. Основи психології / За загальною ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця – К.,1997.
12. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К., “Вища школа”, 2000.
13. Введение в психологию / Под общей ред. А.В.Петровского – М., 1998.
14. Рубинштейн С.Л. “Основы общей психологии” – СПб, Москва-Харьков-Минск, 2000.
15. Майерс Д. Психология - СПб,2001.- 848с.
16. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. - К.,2002. – 506 с.
17. Психологія  /  Ю.Л.  Трофімов,  В.В.  Рибалка,  П.А.  Гончарук  та  ін.;  /  За  ред.

Ю.Л.Трофімова. -3-тє вид., стереотип. –К.: Либідь, 2001. – 560 с.
18. Психология:  Учебник  для  гуманитарних  вузов  \  Под  общей  ред.  В.Н.Дружинина.  -

СПб,2003. - 656с. - (серия «Учебник нового века»). 
19. Словарь психолога-практика / Сост.  С.Ю. Головин. 2-е изд.,  перераб.  и доп. Минск:

Харвест, 2003. - 796с. (Библиотека практической психологии).

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Іспит

5. Методи діагностики успішності навчання   
Поточне  оцінювання:  усне  опитування,  перевірка  конспектів,  творчих  завдань,

оцінки за термінологічні диктанти; модульний контроль; підсумковий контроль (іспит)
Критерії  оцінювання
1. Наявність конспекту лекцій                                           5
2. Виступ на семінарі за обраною темою                          5
3. Участь у груповій роботі за темою семінару                5
4. Участь у дискусії за темою семінару                             5
5. Модульний контроль 1                                                  20
6. Модульний контроль 2                                                  20

         5. Підсумковий контроль                                                   40.

Примітки:
1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним

закладом. Програма  навчальної  дисципліни  визначає  місце  і  значення
навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь.



2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-
професійної/освітньо-наукової програми.

3. Форма  призначена  для  складання  робочої  програми  навчальної
дисципліни.

4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми
та  змістового  наповнення  «Програми навчальної  дисципліни»  залежно від
специфіки та профілю вищого навчального закладу.

5. Формат бланка – А4 (210297 мм).
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