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     2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета - допомогти студентам засвоїти теоретичні і методичні підходи, надати студентам 

фундаментальні знання та розкрити закономірності функціонування та проявів психіки людини, 

свідомості, сприяти на цій основі формуванню загальної психологічної культури та 

компетентності студентів, їх готовності до професійної діяльності,закласти фундамент 

психологічних знань, ознайомивши студентів знайзагальнішими поняттями, проблемами та 

закономірностями психічної діяльностілюдини:низка проблем загальної психології далі буде 

деталізована в інших дисциплінах, тобто увесь курс створить понятійну та методологічну базу 

для їх засвоєння.Мета дисципліни полягає також в ознайомленні студентів з основними 

поняттями, теоріями й проблемами психології особистості, простежуючи зв'язки між 

методологічним, теоретичним та емпіричним рівнями наукового знання. 

Завдання навчальної дисципліни «Загальна психологія»: 

- розширення світоглядного і професійного горизонту в результаті ознайомлення з розвитком 

психології як науки; 

- формування уявлення про психічну активність як засіб відображення та  перетворення 

навколишнього світу;  

- аналіз закономірностей функціонування психіки; 

- ознайомлення з методами та методологією психології, як сучасної науки;  

- ознайомлення з структурними компонентами психіки та їх взаємозв'язком; 

- формування студентами навичок свідомого самоконтролю та саморегуляції власних 

психічних станів та поведінки, як компонентів свідомості та самосвідомості;  

- набуття студентами навичок пояснення і використання в практичній діяльності особливостей 

перебігу психічних процесів, функціонування психічних станів та прояву психічних 

властивостей; 

- ознайомити студентів з основними методологічними принципами й проблемами психології 

особистості,а також різними підходами до її розуміння; 

- простежити логічні й історичні зв'язки між теоріями в рамках однієї наукової парадигми,   

- засвоїти понятійний апарат дисципліни, оволодіти такими базовими поняттями як відчуття, 

сприйняття, уявлення,уява, увага, пам’ять;  

- сформувати здатність до аналізу теоретичних і емпіричнихдосліджень з проблем загальної 

психології в історичному контексті з метою формування комплексних уявлень про феномен в 

професійній свідомості студентів;  

- розглянутитеоретичні підходи до розуміння відчуття, сприймання, уявлення, уяви, уваги, 

пам’яті як необхідної умови для розуміння причин, механізмів формування та феноменологічних 

особливостей явища, а також подальшого їх урахування в організації психодіагностичноїта 

консультативній роботі практичного психолога; 

- ознайомити студентів з проблемами психології особистості, такими як: структура 

особистості, її потребово-мотиваційна сфера, темперамент, характер, здібності, самооцінка і 

захисні механізми, типологія особистості, соціальна і біологічна детермінація процесу 

особистісного розвитку, межі особистості,   реалізація особистості у діяльності, творчості та 

спілкуванні, соціальні уявлення та уявлення особистості про себе в їх сучасній інтерпретації.  

-  ознайомити студентів з основними методами дослідженнями в галузі психології 

особистості; 

-  вчити студентів самостійно будувати та проводити теоретичні дослідження в області 

психології особистості; 

-  формувати уміння застосовувати теоретичні знання у практичній   роботі майбутніх 

психологів-практиків. 

      Загальні компетентності: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, 

що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та характеризуються 
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комплексністю і невизначеністю умов. 

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.   

       Спеціальні  (фахові, предметні)компетентності:  

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. 

Програмні результати навчання: 

ПР1 Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР2 Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань  

ПР3 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР7 Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПР8 Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.  

ПР15Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Очікувані результати навчання.Урезультаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати:  

- понятійно-категоріальний апарат  загальної психології; 

- основні вимоги до методів психологічного дослідження; 

- основні властивості психіки, свідомості та самосвідомості;  

- роль і місце загальної психології в системі психологічної науки; 

- основні категорії та поняття загальної психології; 

- основні функції психічних процесів (відчуття, сприйняття, уявлення, уява, увага, 

- пам’ять); 

- собливості та властивості психічних процесів (відчуття, сприйняття, уявлення, 

- уява, увага, пам’ять); 

- індивідуальні відмінності психічних процесів (відчуття, сприйняття, уявлення, 

- уява, увага, пам’ять); 

- психологічні механізми детермінації  поведінки індивіда; 

- сутність та завдання загальної психології та психології особистості, зокрема, їх місце в 

системі наук про людину; 

- наукову термінологію, яка використовується в загальній психології, підрозділі 

«психологія особистості», про різноманіття підходів до розуміння особистості, а саме 

враховувати багатогранність феноменології особистості, міждисциплінарний статус проблеми 

особистості, залежність розуміння особистості від образу людини, що явно чи приховано існує в 

культурі та науці на певному етапі їх розвитку; 

- розбіжність проявів індивіда, особистості та індивідуальності, що досліджуються в рамках 

відносно незалежних один від одного біогенетичного, соціогенетичного та персоногенетичного 

напрямів сучасного людинознавства;  
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- про «кордони особистості», що розглядаються в різних психологічних школах і 

напрямках, як про деякі межі, що розділяють різні території особистості та визначають межі 

поширення суверенітету. В даному випадку йдеться про фізичні, соціальні та духовні межі 

особистості, які поділяють фізичне «Я», соціальне «Я» та духовне «Я». 

- про проблеми структури особистості, мотивації поведінки, розвитку особистості, 

психічного здоров'я, які існують у різних психологічних теоріях, їх особливості. 

- про закономірності розвитку психіки в онтогенезі, про механізми психологічного захисту 

особистості та їх особливості. 

- про реалізацію особистості, в діяльності, творчості та спілкуванні 

вміти: 

- оперувати понятійно-категоріальним апаратом загальної психології; 

- орієнтуватися у різноманітних теоріях, критично аналізувати різні підходи до основних 

психологічних категорій, враховувати отримані знання в практичній діяльності;  

- визначати основні методи психології, як науки і сфери їх використання; 

- дотримуватися певного методологічного підходу до психологічного дослідження та аналізу 

психічних процесів та особистості;  

- враховувати індивідуальність, неповторність, внутрішній потенціал самотворення 

особистості; 

- самостійно здійснювати пошук необхідної наукової літератури з різних тем курсу; 

- виділяти предмет та понятійні складові дисципліни «Загальна психологія»;  

- експериментально продемонструвати властивості пізнавальних процесів;  

- практично визначити домінуючий тип сприйняття, пам’яті та уяви;  

- орієнтуватись 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 

- орієнтуватися в сучасних психологічних теоріях особистості, знати їх суттєві 

характеристики, розумітися на сильних і слабких місцях. 

- орієнтуватися у методологічних принципах психології особистості, структурі курсу 

загальної психології. 

- розбиратися в питаннях самоактуалізації особистості діяльності, творчості та спілкуванні. 

- використовувати можливості загальної психології та психології особистості, зокрема, у 

соціально-психологічній діяльності та особистих відносинах. 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1. ВСТУП. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. 

 

Тема 1. Загальне поняття про психологію як науку. Предмет психології. Її задачі. 

Об'єкт, предмет і основні категорії та завдання загальної психології. Загальне поняття про 

психологію.  

Предмет та завданняпсихології на сучасномуетапірозвиткусуспільства. Визначення терміна 

«психологія». Джерела психологічних знань. Поняття про побутову та наукову психологію. 

Основні поняття загальної психології: «психіка», «свідомість», «особистість». Завдання 

психології. Основні структурні компоненти психіки, як предмету психології.  

Взаємопроникнення психології, соціології, історії та іншими науками. Роль і місце 

психології в розвитку інших наук. Місце психології серед сучасних наук. Важливе місце 

психології в життєдіяльності людини. ЇЇ взаємозв’язок зі сферами життя людини. Психологія і 

філософія. Епістемологія. Взаємопроникнення психології та соціології. Педагогіка та психологія, 

історія. Роль та внесок психології в розвиток технічних наук, зв'язок психології з біологічними 

та медичними науками. 
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Основні напрямки психології. Фундаментальні і прикладні галузі психології. Становлення 

і формування основних галузей психології. Місце та значення загальної психології серед інших 

галузей психологічних знань. 

Загальна психологія. Вікова психологія. Педагогічна психологія. Пенітенціарна 

психологія. Медична психологія. Юридична психологія. Соціальна психологія. Військова 

психологія. Психологія спорту. Психологія мистецтва. Психологія праці. Інженерна психологія. 

Психіатрія. Патопсихологія. Парапсихологія. Психологія торгівлі. Екологічна психологія. 

 

Тема 2. Етапи становлення психології. 

Огляд історії виникнення та становлення психології. Зміст міфологічного, філософського 

і наукового етапів розвитку психології. Наука про душу, наука про свідомість, наука про 

поведінку. Вчення про душу Аристотеля. Поняття про «ентелехії». Вчення Сократа та Платона. 

Метод інтроспекції та проблема самоспостереження. Інтроспективна психологія. Біхевіоризм. 

Основні положення Дж. Уотсона о психології поведінки. Сучасний етап розвитку психології 

(вивчення факторів, закономірностей та механізмів психіки).  

 

Тема 3. Методологічні засади загальної психології. 

Визначення основних понять "теорія", "методологія", "метод" та "методика" в 

методологічних засадах психології. Види методології психології. Розкриття структурних 

компонентів видів методології психології. Етапи проведення психологічного дослідження.  

Принцип детермінізму в психології. (Причинна та цільова детермінація психічних явищ. 

Психологічні механізми. Активність особистості як самодетермінація. Проблема взаємозв'язку 

біологічного і соціального в сучасних психологічних теоріях.)  

Принцип єдності свідомості і діяльності (положення про формування психіки, свідомості 

і особистості в діяльності і спілкуванні). 

 Принцип розвитку і його реалізація у філогенезі, розвитку свідомості, онтогенезі. Зв'язок 

стадій розвитку психіки та ієрархії рівнів психічної організації.  

Принцип системності.  

 

Тема 4. Методи сучасної психології. 

Загальне уявлення про методи наукового дослідження. Дослідницькі методи в психології 

та методи активного психологічного впливу. Основні вимоги до методів вивчення психічних 

явищ.  

Класифікації методів психологічного дослідження. Основні групи психологічних методів: 

об'єктивні і суб'єктивні. Основні суб'єктивні методи психології: спостереження, включене 

спостереження, самоспостереження, опитування (письмове, усне, вільне). Суб'єктивні методи 

кількісної оцінки психічних явищ. Основні типи психологічних тестів. Історія створення тестів. 

Проективні тести. Експеримент як основний метод сучасної психології. Види експериментів 

(лабораторний, природний, формуючий та констатуючий). Квазіексперимент. Загальне уявлення 

про методи моделювання. Валідність методів. Етичні проблеми психологічного дослідження. 

Принцип інформованої згоди.  

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ2. ПСИХІКА ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ. 

 

Тема 5. Поняття про психіку. Основні форми відображення дійсності. 

Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії. Природа і механізми психічних 

явищ. Подразливість. Чутливість і відчуття, їхні властивості й основні відмінності у порівнянні з 

подразливістю. Поведінка як процес пристосування до умов зовнішнього середовища. 

Співвідношення психічних явищ і роботи мозку. Психіка і її основні функції. Проблема 

можливості та адекватності пізнання людиною світу та себе. Суть теорії психічного 
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відображення. Специфічні особливості психічного відображення людини.  

Поняття про вищі психічні функції в концепції Л.С.Виготського. Складові частини 

концепції Л.С.Виготського: людина і природа, людина і її власна психіка, генетичні аспекти. 

Інтеріоризація. Забезпечення адаптації до умов зовнішнього середовища — інтегративна функція 

психіки. Загальні проблеми походження психіки людини. 

 

Тема 6. Походження і розвиток свідомості людини. 

Поняття свідомості, диференціація понять психіки та свідомості. Зміст ідеалістичного та 

матеріалістичного тлумачення поняття «свідомість». Пізнавальна, регулятивна, рефлексивна, 

прогностична, комунікативна функції свідомості.  

Взаємозв'язок розвитку мозку і свідомості людини. Роль праці у формуванні і розвитку 

свідомості людини. Концепція О.М.Леонтьєва. 

Структурні компоненти свідомості – знання, ставлення, цілеспрямованість діяльності і 

самосвідомість, її релятивний характер. Зміст та вияви компонентів свідомості – знань, 

цілеспрямованості діяльності, ставлень, самосвідомості. Рівні вияву психіки людини (несвідоме, 

підсвідоме, передсвідоме, надсвідоме, усвідомлюване). Диференціація свідомих та 

неусвідомлюваних аспектів психіки людини.  

Філогенетичні (прямоходіння, праця, спілкування) та онтогенетичні (біологічна основа, 

соціальне середовище та активність особистості) фактори формування свідомості.   

 

Тема 7. Несвідоме як рівень психіки. Несвідомі психічні процеси. 

 

Поняття несвідомого в психологічній науці. Особистісне несвідоме. Колективне несвідоме. 

Неусвідомлюваніпсихічніпроцеси. 

Неусвідомлюванімеханізмисвідомихдій.Неусвідомлюваніавтоматизми. 

Первинніавтоматизми.Вторинніавтоматизми. Явищанеусвідомлюваної установки. Установка. 

Неусвідомлювані супроводи свідомих дій. Неусвідомлювані спонукання свідомих дій. 

«Надсвідомі» процеси 

 

Тема 8. Самосвідомість. Її функції та етапи формування. 

 

Самосвідомість,  як вищий рівень психічного відображення. Етапи формування 

самосвідомості. Основні характеристики самовідчуття, самосприйняття та саморозуміння. 

Структурні компоненти самосвідомості: самоактуалізація, самооцінка та образ - Я. "Я-концепція" 

і критичність людини, їхня роль у формуванні поведінки людини. Зміст та вияви компонентів 

самосвідомості: самоактуалізації, самооцінки та образу - Я. Функції самосвідомості. Визначення 

поняття "рівень домогань". Види Я-бразів.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ3. ПРОСТІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. 

 

Тема 1. Відчуття 

Відчуття як найпростішийпізнавальнийпсихічнийпроцес. Поняття про 

сенсорнудепривацію. Основнітеоретичніпідходи до вивченнявідчуттів: теоріїемпіризму, 

соліпсизму, специфічноїенергіїорганівчуття та рефлекторна. Видивідчуттів та їхособливості. 

Зоровівідчуттясвітла та кольору: яскравість, контраст, кольоровий тон, насиченість. Феномен 

Пуркіньє. Ахроматичний контраст (контраст яскравості), хроматичний контраст. 

Трикомпонентнатеоріякольоровогозору. Слуховівідчуття тону і шуму: висота, голосність, тембр 

звуку. Поняття про консонанс і дисонанс. Психоакустичнийефект. Нюховівідчуття камфорного, 

мускусного, квіткового, м’ятного, ефірного, їдкого та гнилого запаху. Стереохімічнатеорія нюху. 

Смаковівідчуттясолодкого, гіркого, солоного, кислого. Тактильнівідчуттядоторку і тиску. 

Температурнівідчуття холоду і тепла. Больовівідчуття. Статичнівідчуттярівноваги 
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(вестибулярні). Кінестетичнівідчуття руху і положеннятіла у просторі. Дотиковівідчуття: 

мономануальний і бімануальнийдотик. Вібраційнівідчуття. Органічнівідчуття. 

Класифікаціївідчуттів: систематична та структурно-генезисна. Екстероцептивні, інтероцептивні 

та пропріоцептивнівідчуття. Специфічні та неспецифічнівідчуття. Мономодальні та 

інтермодальнівідчуття. Контактні та дотиковівідчуття. Протопатичні та епікритичнівідчуття.  

Загальнівластивостівідчуттів: модальність, просторово-часові характеристики, 

інтенсивність. Закономірностівідчуттів. Абсолютна чутливість (нижня та верхня); 

порігабсолютноїчутливості. Диференційначутливість; порігдиференційноїчутливості. Дріб 

Вебера. Основнийпсихофізичний закон та йогоформи (логарифмічний закон Г. Фехнера, 

степеневий закон С. Стивенса, узагальненийпсихофізичний закон Ю. Забродіна). 

Адаптаціявідчуттів: негативна та позитивна. Взаємодіявідчуттів. Сенсибілізація та синестезія. 

Контраст відчуттів. 

 

Тема 2. Сприйняття 

Загальна характеристика сприйняття. Основнітеоретичніпідходи до вивченнясприймань: 

теоріїструктуралізму, ґештальтпсихології, екологічна та конструктивістська. Видисприйняття та 

їхкласифікація. Класифікація за провідниманалізатором. Зорове, слухове та дотиковесприйняття. 

Мікро- та макрорухи очей та пальців. Фонематичний слух. Поняття про гаптичний образ. 

Класифікація за метою діяльності. Мимовільне та довільнесприйняття. Спостереження та 

спостережливість. Класифікація за основною формою існуванняматерії. Сприйняття простору: 

форми, величини, відстані, об’ємності та напрямку. Гостротазору. Акомодація та конвергенція. 

Окомірлюдини. Монокулярнийпаралакс руху. Бінокулярний та монокулярнийстереоефекти. 

Кореспондуючі та диспаратні точки. Кінетичнийефектглибини. Закон тотожногонапрямку. 

Бінауральнеслухання.Зоровіілюзії. Сприйняття часу: тривалості, швидкості, послідовності. 

Фактори, щовпливають на сприймання часу. Сприйняття руху: швидкості, прискорення та 

напрямку. Сприйманнясправжнього та ілюзорного руху. Стробоскопічний рух. Фі -феномен. 

Особливостісприйняття. Предметністьсприйняття. Феномен виділенняфігури з фона. 

Структурністьсприйняття. Цілісністьсприйняття. Феномен подвійнихзображень. 

Законицілісногосприйняттяформи. Константністьсприйняття. Апперцепціясприймання. Стійка 

та тимчасоваапперцепція. Осмисленість та узагальненістьсприйняття. Вибірковістьсприйняття. 

Індивідуальнівідмінностісприйняття. Поняття про візуалів, аудіалів та кінестетиків. Типи 

сприймання: аналітичний та синтетичний, суб’єктивний та об’єктивний, художній та 

мисленнєвий. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ4. НАСКРІЗНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ  

 

Тема 3. Уявлення 

Визначенняуявлень і йогоосновні характеристики. Уявлення як 

психічнийпроцесвідображенняпредметівчиявищ, що не сприймаються в даний момент. Типи 

уявлень: уявленняпам’яті, уявленняуяви. Механізмивиникненняуявлень. Основні 

характеристики уявлень: наочність, фрагментарність, нестійкість, не  постійність. Уявлення як 

результат узагальнення образу. Видиуявлень. Класифікаціяуявлень за модальністю: зорові, 

слухові, рухові, нюхові та ін. Класифікаціяуявлень за змістом і за ступенемузагальнення. 

Характеристики окремихвидівуявлень. Індивідуальніособливостіуявлення і йогорозвитку. 

Індивідуальніособливостіуявлення: зоровий тип, слуховий тип, руховий тип. 

Етапиформуванняуявлень у людей. Умовирозвиткууявлень. Первинніобразипам’яті та 

персеверуючіобрази. Загальніпоняття про первинніобразипам’яті. 

Загальнепоняттяпро  персеверуючіобрази. Подібність і відмінністьміж образами памяті і 

персеверуючими образами. 
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Тема 4. Уява 

Загальнепоняття про уяву. Співвідношення понять „уява” та „фантазія”. Уява і пам’ять, 

уява і творчемислення, уява і творчість. Основніфункціїуяви. Основнітеоретичніпідходи до 

вивченняуяви: філософіяраціоналізму, асоціативнапсихологія, психоаналіз. 

Психологічнімеханізмиуяви: гіпотезирекомбінації, спроб і помилок, випадковихзнахідок, 

впізнаваннятворчихідей, синестезії. Видиуяви та їхкласифікація. Класифікація за змістом: 

художня, наукова, технічнатощо. Класифікація за характером психічноїактивності: пасивна і 

активна. Класифікація за характером цілейдіяльності: мимовільна і довільна. Класифікація за 

ступенемновизни і оригінальності: репродуктивна і творча. Класифікація за ступенемреальності: 

реалістична і фантастична. Класифікація за просторовими характеристиками об’єктів, 

щоуявляються: просторова і непросторова. Класифікація за характером образів, 

якимиоперуєлюдина: конкретна і абстрактна. Класифікація за 

провідноюроллюпсихічнихпроцесів:інтелектуальна і емоційна. Мрія як особливий вид уяви. 

Роль мрій у психічномужиттілюдини. Прийомистворенняобразівуяви: аглютинація, доповнення, 

комбінування, гіперболізація, акцентування, літота, якіснеперетворення, типізація, схематизація, 

перенесення, аналогія та реконструювання. Індивідуальнівідмінностіуяви. 

 

Тема 5. Пам’ять 

Поняття про пам’ять та їїосновніфункції. Основнітеоретичніпідходи до вивченняпам’яті: 

фізіологічний, біохімічний, інформаційно-кібернетичний, психологічний. 

Психологічнітеоріїпам’яті: асоціативна, ґештальттеорія, біхевіоральна, психоаналітична, 

діяльнісна, когнітивна, синтетична. Видипам’яті та їхкласифікація. Класифікація за 

тривалістюзакріплення та зберіганняматеріалу: миттєва (сенсорна), короткотривала, 

довготривала. Процедурна та декларативна пам’ять (епізодичий буфер, автобіографічна, 

семантична). Іконічна та екоїчнапам’ять. Оперативна пам’ять. Класифікація за характером 

психічноїактивності (за змістом): рухова, емоційна, образна, вербальна (словесно-логічна). 

Класифікація за ступенемрозумінняматеріалу: механічна, логічна. Класифікація за характером 

цілейдіяльності: мимовільна, довільна. Процесипам’яті. Запам’ятовування; 

умовиуспішногозапам’ятовування. ЕфектЗейгарнік. Організаціяпроцесузаучування. 

Основніформизаучування: дослівне, близькедо тексту, смислове. Закон Йоста. Роль повторення 

у запам’ятовуванніматеріалу. Ефективнаорганізаціяповторення. Збереження; 

умовиуспішногозбереження. Ефект краю. Відтворення та йогорізновиди: впізнавання, 

власневідтворення, пригадування, згадування. Умовиуспішногопригадування. 

Прийомипригадування. Забування: тривале та тимчасове. Проактивна та 

ретроактивнаінтерференція. Теоріїзабування. Умовизабування. Кривізбереження (забування) Г. 

Еббінгауза та Г. П’єрона. Феномен ремінісценції. Індивідуальнівідмінностіпам’яті. Типи 

образноїпам’яті. Ейдетичнапам’ять. 

 

Тема 6. Увага 

Загальнепоняття про увагу та їїосновніфункції. Специфікауваги у порівнянні з 

іншимипізнавальнимипсихічнимипроцесами. Уважність як психічний стан і як риса особистості. 

Причини неуважності та шляхи їїподолання. Основнітеоретичніпідходи до вивченняуваги: 

моторна, апперцептивно-волюнтаристська, емоційна, фізіологічна, діяльнісна та інформаційна. 

Видиуваги та їхкласифікація. Класифікація за характером цілейдіяльності: мимовільна, 

довільна і післядовільна. Чинникимимовільної, довільної та післядовільноїуваги. Класифікація 

за спрямованістю: зовнішня та внутрішня. Класифікація за формою організації: індивідуальна, 

групова і колективна. Класифікація за ступенемсоціалізації: природна і соціальна. Класифікація 

за ступенемрегуляції: безпосередня і опосередкована. Класифікація за орієнтацією на 

конкретніпсихічніпроцеси: чуттєва та інтелектуальна. Основнівластивостіуваги: обсяг, 

концентрація, розсіяність, розподіл, переключення, стійкість, коливання. Уявна та 

справжнярозсіяністьуваги. Зовнішнє і внутрішнєколиванняуваги. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ5. ВИЩІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ  

 

Тема 1. Мовлення 

Поняття про мову та мовлення. Фонологія, синтаксис та семантика. Функціїмовлення у 

спілкуванні, мисленні, управлінні, суспільстві. 

Психолінгвістичнітеоріїрозвиткумовлення: научіння, преформістська, релятивістська, 

конструктивістська. 

Видимовлення. Зовнішнємовлення. Усне, писемне та афективнемовлення. Діалогічне та 

монологічнемовлення. Піктографічне, ідеографічне, складове та літерно-звукове. 

Егоцентричнемовлення. Погляди Ж. Піаже та Л. Виготського на егоцентричнемовлення. 

Внутрішнємовлення. 

Психологічнімеханізмипородження, сприймання і розуміннямовлення. Моделі Л. 

Виготського, М. Жінкіна, О. Леонтьєва, Т. Ушакової, І. Зимньої, М. Гаррета. Поняття про 

універсальнийпредметний код (М. Жінкін). 

Основніособливостімовлення: змістовність, зрозумілість, виразність, дієвість. 

Індивідуальнівідмінностімовлення. Стилімовлення. 

 

Тема 2. Мислення 

Мислення як вища форма пізнавальноїдіяльності. Суттєвіознакичуттєвого та 

логічногопізнання. Основнідетермінантипроцесумислення (ситуативніспецифічні і 

неспецифічні, постійніспецифічні і неспецифічні). Ефектсоціальноїінгібіції та фасилітації. 

Основнітеоретичніпідходи до вивченнямислення в психології: механістичний (асоціанізм, 

біхевіоризм, когнітивнапсихологія); телеологічний (Вюрцбурзька школа); цілісний 

(ґештальтпсихологія); генезисний (операціональнатеоріяінтелекту); особистісний, 

абомотиваційний (психоаналіз, гуманістичнапсихологія); історичний (французькасоціологічна 

школа, культурно-історичнаконцепція); діяльнісний 

(теоріяпоетапногоформуваннярозумовихдій). Видимислення та їхкласифікація: генезисна та 

функціональна. Класифікація за характером об’єктамислительноїдіяльності (формою): наочно-

дійове, наочно-образне, репродуктивно-образне і понятійне. Класифікація за ступенемновизни і 

оригінальності: репродуктивне, продуктивне, творче. Класифікація за характером задач: 

практичне і теоретичне. Класифікація за засобамидії: вербальне і невербальне. Класифікація за 

розгорненням: інтуїтивне і дискурсивне. Класифікація за ступенемреальності: реалістичне і 

аутистичне. Класифікація за впливом на емоційну сферу людини: позитивне і негативне. 

Основністадії (фазовадинаміка) процесулогічного та творчогомислення. 

Основнімисленнєвіопераціїлюдини: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, 

систематизація, абстрагування, конкретизація. Логічніформимислення: поняття, судження, 

умовиводи. Різновиди понять: родові та видові, загальні та одиничні, конкретні та абстрактні. 

Способиозначення понять. Різновидисуджень: істинні і хибні; поодинокі, часткові і загальні; 

прості і складні; ствердні і заперечні. Силогізми як найпростіша форма умовиводу. 

Різновидиумовиводів: за аналогією, індуктивні та дедуктивні; вірні та хибні. 

Індивідуальнівідмінностімислення. Типи розуму. Інтелектуальністилі. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ6. АФЕКТИВНО-РЕГУЛЯЦМЙНА СФЕРА  

 

Тема 3. Воля 

Загальна характеристика вольовихдій. Воля як процессвідомогорегулюванняповедінки. 

Довільні і мимовільні рухи. Особливостідовільнихрухів і дій. Характеристики вольовихдій. 

Зв'язокволі і почуттів. Основніпсихологічнітеоріїволі. Проблема волі в роботах 

античнихфілософів, Проблема волі за часівсередньовіччя. Концепції «свободиволі» в 

епохуВідродження, Екзистенціалізм - «філософіяіснування». Підхід І.П. Павлова до 

розглядупроблемиволі. Трактуванняволі з позиціїбіхевіоризму. Концепція вили в роботах Н.А. 
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Бернштейна. Психоаналітичніконцепціїволі. Фізіологічні і мотиваційніаспективольовихдій. 

Фізіологічніосновиволі. Апраксія і абулія. Роль другоїсигнальноїсистеми в 

формуваннівольовихдій. Основні та побічнімотививольовихдій. Роль потреб, емоцій, інтересів і 

світогляду у формуваннівольовихдій. Структура вольовихдій. Компонентивольовихдій. Роль 

потязі і бажань у формуваннімотивів і цілейдіяльності. Зміст, цілі і характер вольовоїдії. 

Рішучість і процесприйняттярішення. Типи рішучості за Джемсом. Боротьбамотивів і 

виконанняприйнятогорішення. Вольовіякостілюдини та їхрозвиток. Основніякостіволі. 

Самоконтроль і самооцінка. Основніетапи і закономірностіформуваннявольовихдій у дитини. 

Роль свідомоїдисципліни у формуванніволі. 

 

Тема 4. Емоції 

Видиемоцій та їхзагальна характеристика. Чуттєвий тон відчуття. Співвідношення понять 

«емоції» і «почуття». Основні характеристики емоцій. Основнівидиемоцій. Класифікаціяемоцій. 

Амбівалентністьемоцій. Вищіпочуття. Основні характеристики настроїв. Фізіологічніоснови і 

психологічнітеоріїемоцій. Проблема емоцій у XVIII-XIX вп. Концепції І. Ф. Гербарт, В. Вундта. 

Концепціяпоходженняемоцій Ч. Дарвіна. Теоріяемоції Джемса-Ланге. Теоріяемоцій У. Кеннона. 

АктиваційнатеоріяЛіндсея-Хебба. Теоріякогнітивногодисонансу Л. Фестінгер. 

Інформаційнаконцепціяемоцій П.В. Симонова. Нейрокультурнатеоріяемоцій П. Екмана. 

Фізіологічніосновиемоцій. Роль другоїсигнальноїсистеми у формуванніемоцій. Розвитокемоцій 

та їхзначення в життілюдини. Органічні потреби як первинні побудители емоційнихпроявів у 

дітей, фактори, щозумовлюютьформуванняпозитивних і негативнихемоцій, фрустрація як 

механізмформуванняемоцій. Роль дорослих у формуванніемоцій та емоційнихстанів у дітей. 

Закономірностіформуваннявищихпочуттів. Роль емоцій у регуляціїповедінки. 

Основніфункціїемоцій. Індивідуальнівідмінності в емоційнихпроявах. 

 

Тема 5. Адаптація 

Поняття про адаптаціюлюдини. Особливостівзаємодіїлюдини з 

навколишнімсередовищем. Поняття гомеостазу. Роботи К. Бернара і У. Кеннона. 

Визначенняадаптації. Рівніадаптації: фізіологічний, психічний, соціальний. Загальнеуявлення 

про функціональний стан організму. Поняттяпсихічного стану, Визначенняпсихічного стану за 

Н. Д. Левітова. Класифікаціїпсихічнихстанів. Поняття «психофізіологічні стану» в концепції Е. 

П. Ільїна. Поняття про рівніфункціонуванняфізіологічноїсистеми. Особистісний принцип 

регуляціїстанів. Критеріїоцінкифункціонального стану. Характеристика станіворганізму і 

психіки. Типовіфункціональністани. Сон. Стрес і нею стадії. Типологіястресу. 

Спільнірисипсихічногостресу. Прикордонні стану та адаптація. Механізмипсихічноїадаптації за 

Ю.А. Александровським. Адаптаційнийбар'єр. Фактори, щозумовлюютьфункціональний стан і 

стан психіки 

 

Тема 6. Здоров’я 

Поняття про здоров’я. Поняття про емоційнийстрес. Стрес як 

неспецифічнареакціяорганізму. Основністадіїстресу за Г. Селье. Класифікаціяпсихічногостресу. 

Умовивиникненняінформаційногостресу. Особливості прояви емоційногостресу. 

Класифікаціятривоги. Індивідуальніособливості і прояви стресу. Регуляціяемоційнихстанів. 

Механізмирегуляціїпсихічнихстанів за Ф.Б. Березину. Функціїпсихологічногозахисту та 

класифікаціявидівпсихологічногозахисту. Роль фрустрації у формуванністресовихстанів. 

Потреби та їх роль у розвиткустресу. Интрапсихічнийконфлікт. 

Особливостіпобудовиінтегрованоїповедінки. Поняття про невроз. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ7. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ  

Тема 1. Поняття про індивід, суб’єкта діяльності, особистість,індивідуальність.  

 

Загальне поняття про предмет вивчення. Множинність психологічнихвизначень особистості. 
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Характеристика загальних підходів до особистості увітчизняній та західній психології. 

Принципи психології особистості. Основні проблеми психологіїособистості. Методи 

дослідження особистості. Проективні тести (короткий огляд).Цілісний підхід до особистості.  

Фактори, що визначають психічний розвиток людини. Концепції проспіввідношення психічного, 

біологічного і соціального начал у розвитку людини.Загальний огляд теорій особистості. Теорії і 

школи, що займаються вивченнямпсихології особистості. 

Структурний підхід до вивчення особистості. Проблема взаємодіїбіологічного і соціального 

начал в структурі особистості. Співвідношенняструктурного і динамічного підходу до 

особистості. Моделі структур особистості.Структура психіки за З. Фрейдом, К.Г. Юнгом, А. 

Адлером, К. Хорні, Г.Салліваном, А. Леонтьєвим, А. Петровським, Б. Ломовим, Б. Ананьєвим, 

К.Платоновим. 

Соціальний статус і соціальні ролі особистості. Самооцінкаособистості. Поняття про 

егоідентичності і рольової сплутаності. Поняттяпро самооцінку і «Я - концепції» особистості. 

Вищі і нижчі механізмипсихологічного захисту самооцінки особистості. 

 

Тема 2. Онтогенетичні закономірності розвиткуособистості. 

 Поняття про межіособистості в сучаснійпсихології. Фізичні, соціальні і 

духовнікордонилюдини. Наслідкипорушенняпсихологічнихкордонівособистості. 

Визначенняособистості в контекстіжиттєдіяльності. «Особистість» у системі понять 

«світ», «свідомість», «діяльність», «інший». Самосвідомість і «я» особистості. Особистість як 

суб'єктжиття. 

Закономірностірозвиткупсихіки в онтогенезі. Загальні характеристики 

стадіїновонародженого (до 2 місяців). Загальні характеристики дитячоговіку. Загальні 

характеристики переддошкільноговікувід 1 року до 3 років. Загальні характеристики 

переддошкільноговікувід 3 до 7 років. Загальні характеристики молодшогошкільноговіку (від 7 

до 12 років). Підлітковийвік і початок юності (від 13-14 до 17-18 років).  

Акмеологическийперіод (від 18 до 60+). Періодгеронтогенеза 

(пізнійперіодлюдськогожиття).  

Різнівіковікласифікаціїрозвиткуособистості. (Виготський, Леонтьєв, Ананьєв, Фрейд, 

Еріксон, Бюллер). 

 

Тема 3. Психологічна проблема активностіособистості. Потреби та мотиви. 

Поняття про активністьособистості. Потреба як вихідна форма. 

активностіживихорганізмів. Види потреб. Етапирозвитку потреб. Властивостілюдських потреб. 

Ієрархіялюдських потреб. 

 Поняття про мотив і мотивації. Детермінантиповедінкилюдини. Видимотивів. Поняття 

про мету. Зв'язок мотиву і особистості. 

 Першіпсихологічнітеоріїмотивації. Теоріяінстинктів Фрейда і Макдугалл. 

Теоріїмотивації початку 20 століття. Мотиваційнітеоріїкінця 20 століття. 

ТеоріядіяльнісногопоходженнямотиваційноїсферилюдиниЛеонтьєва. 

 

Тема 4. Спрямованістьособистості. 

Основніформиспрямованості: потяг, бажання, прагнення, інтереси, ідеали, переконання. 

Формування і розвитокспрямованостіособистості. Константність і зміниособистості. 

Факторимінливостіспрямованостіособистості. 

Життєвіумовирозвиткуспрямованостіособистості. 

Етапирозвиткумотиваційноїсфери. Проблема самоактуалізаціїособистості. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ8. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ Й СПІЛКУВАННІ   

 

Тема5. Темперамент як індивідна характеристика людини   

Принципианалізувластивостейіндивідуальноїособистості. Базові характеристики статури 

в їхзв'язку з особистістю. Поняття психосоматики: тіло і особистість. Поняття про темперамент. 

Загальнепоняття про типи темпераменту. Структура темпераменту і йогорізновиди.   

Теорії темпераменту. Теоріятемпераментів Павлова. Властивості темпераменту по 

Теплову. Теорія темпераменту Русалова. Психологічні характеристики типів темпераменту по 

Стреляу. 

Психологічні характеристики темпераменту і особливості  діяльності особи. Принципи 

складання психологічних характеристик типів темпераменту. Особливостіспіввідношення 

темпераменту і успішностідіяльностілюдини. 

Тема6. Характер як властивістьособистості 

Поняття про характер. Визначення характеру. Особливості характеру як психічного 

феномену. Характер як прижиттєваосвіта. Формування характеру в 

процесіжиттєдіяльностіособистості. Взаємовідносини характеру і темпераменту.  

Закономірностіформування характеру. Поняття про риси характеру. Класифікація рис 

характеру. Прояв характеру через діяльність, відношення до інших людей, інтереси, емоційність 

і волю. Мотиваційні і інструментальніриси особи. 

Фактористановлення характеру. Структура характеру: мотиваційні, змістові, 

вчинковіутворювальні. Особистісніакцентуації характеру. 

Теоретичні і експериментальніпідходи до дослідження характеру. Різнінапрями 

«характерології». Концепції К. Леонгарда та А. Лічко. Класифікаціятипів характеру по Э. Фрому. 

Типологія характеру по К.Г. Юнгу, К. Хорні, Ненсі Мак-Вільямс. Характер невротичної та 

повноцінно функціонуючої особистості. Взаємозв'язок характеру і темпераменту. 

Формування характеру. Сензитивнийперіод для формування характеру. Трансформація 

характеру протягомжиття. Самовиховання. 

 

Тема7. Задатки та здібностіособистості. 

Поняття про задатки. Вродженіособливості НС як природна основа задатків. 

Типологічнігрупи по Павлову.  

Поняття про здібності. Видиздібностей. Властивостіздібностей. 

Фактористановленняздібностей. Психологічна структура здібностей: способидій, 

продуктидіяльності, творчідосягнення. 

 Видиздібностей в співвідношенні з діяльністю. Рівнірозвиткуздібностей. Співвідношення 

понять «обдарованість» і «майстерність». Співвідношення понять «талант» і «геніальність». 

 Теоріїздібностей: спадкова, середовищна й біосоціальнатеоріїздібностей. 

 Здібності та професійнапридатністьособистості. Єдністьздібностей і 

характерологічнихвластивостей на прикладі «особистості, яка самоактуалізується». 

 

Тема8. Поняття про діяльність та спілкування. 

Поняттядіяльності. Внутрішня й зовнішнядіяльність. Мотиви й мета діяльності. 

Структура діяльності. Поняття про дії та операції. Вміння, навички, звички та їхнєформування. 

Перенесення та інтерференціядій. Поняття «провідна форма діяльності». Рівнідіяльності: 

життєдіяльністьорганізму, діяльністьіндивіда в засвоєнні і відтворенніпродуктівсуспільно-

історичногодосвіду. 

Діяльніснийпідхід у психології. Теоріядіяльності. Видилюдськоїдіяльності. 

Співвідношеннядіяльності, психічнихпроцесів, станів і властивостейособистості.  

 Поняття про механізмтворчості та станимеханізмутворчості. Продуктитворчості.  

Поняття про спілкування. Структура спілкування та йогофункції. Значенняспілкування в 

життіособистості. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Вступ. Психологія як наука. 

Тема 1. Загальне 

поняття про 

психологію як 

науку. Предмет 

психології. Її 

задачі. 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

2 

 

  

 

9 

 

 

17 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

  

 

13 

Тема 2.Етапи 

становлення 

психології. 

 

15 

 

4 

 

2 

  

9 

 

13 

 

 

   

13 

Тема 

3.Методологічні 

засади загальної 

психології. 

 

15 

 

4 

 

2 

  

9 

 

15 

 

2 

   

13 

Тема 4.Методи 

сучасної 

15 4 2 

 

 9 15 2  

 

 13 

 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 

60 

 

16 

 

8 

  

36 

 

60 

 

6 

 

2 

  

52 

Змістовий модуль 2.Психіка як предмет психології. 

Тема 5. Поняття 

про психіку. 

Основні форми 

відображення 

дійсності. 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

2 

  

 

9 

 

 

18 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

14 

Тема 6. 

Походження і 

розвиток 

свідомості людини. 

 

15 

 

4 

 

2 

  

9 

 

16 

 

2 

   

14 

Тема 7. Несвідоме 

як рівень психіки. 

Несвідомі психічні 

процеси. 

 

15 

 

4 

 

2 

  

9 

 

13 

    

13 

Тема 8. 

Самосвідомість. Її 

функції та етапи 

формування. 

 

15 

 

4 

 

2 

  

9 

 

13 

 

 

   

13 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 

60 

 

10 

 

8 

  

36 

 

60 

 

4 

 

2 

  

54 

Усього годин   120   32 16  72    120  10 4  106 

Змістовий модуль 3. Вступ до психології особистості 

Тема 1.Відчуття 20 4 2  14 20 2   18 

Тема 20 8 4  8 20  2  18 
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2.Сприйняття 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

 

40 

 

12 

 

6 

  

22 

 

 

40 

 

2 

 

2 

  

36 

Змістовий модуль 4. Наскрізні психічніпроцеси 

Тема 3.Уявлення 20 4 2  14 22  2  20 

Тема 4.Уява 20 4 2  14 20    20 

Тема 5.Пам’ять 20 6 4  10 20 2   18 

Тема 6.Увага 20 6 2  12 18    18 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

 

80 

 

20 

 

10 

  

50 

 

80 

 

2 

 

2 

  

76 

Усього годин      120 32 16  72      120 4 4  112 

Змістовий модуль 5: Вищі пізнавальні психічні процеси  

Тема 1.Мовлення 20 4 2  14 18    18 

Тема 2.Мислення 20 8 4  8 22 2 2  18 

Разом за 

змістовим 

модулем 5 

 

   40 

 

12 

 

6 

  

22 

 

 

40 

 

2 

 

2 

  

36 

Змістовий модуль 6.  Афективно-регуляційна сфера 

Тема 3. Воля 20 8 2  10 20  2  18 

Тема 4.Емоції 20 8 4  8 20 2   18 

Тема 5.Адаптація 20 2 2  16 21 2   19 

Тема 6.Здоров’я 20 2 2  16 19    19 

Разом за 

змістовим 

модулем 6 

 

   80 

 

20 

 

10 

  

50 

 

80 

 

4 

 

2 

  

74 

Усього годин 120 32 16  72 120 6 4  110 

Змістовий модуль 7. Вступ до психології особистості 

Тема 1. Поняття 

про індивід, 

суб’єкта 

діяльності, 

особистість, 

індивідуальність 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

2 

 

  

 

9 

 

 

14 

 

 

 

 

   

 

14 

Тема2. 

Онтогенетичні 

закономірності та 

проблеми  

розвитку 

особистості 

 

15 

 

4 

 

2 

  

9 

 

16 

 

2 

   

14 

Тема3. 

Психологічна 

проблема 

активності 

особистості. 

Потреби та 

мотиви. 

Мотиваційна 

сфера особистості. 

 

15 

 

4 

 

2 

  

9 

 

16 

  

   2 

 

 

 

  

14 

Тема4.Спрямовані 15 4 2  9 14    14 
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сть особистості та 

її змінні. 

  

Разом за 

змістовим 

модулем 7 

 

60 

 

16 

 

8 

  

36 

 

60 

 

2 

 

2 

  

56 

Змістовий модуль 8.Індивідуально – типологічні властивості особистості в діяльності 

й спілкуванні 

Тема5. 

Темперамент як 

індивідна 

характеристика 

людини. Теорії 

темпераменту. 

 

15 

 

 

4 

 

 

2 

  

 

9 

 

 

14 

  

 

 

  

 

14 

Тема6. Характер 

як властивість 

особистості. Теорії 

характеру. 

15  

4 

 

2 

  

9 

 

16 

  

2 

  

14 

Тема7. Завдатки та 

здібності 

особистості. Рівні 

розвитку 

здібностей. 

 

15 

 

4 

 

2 

  

9 

 

14 

  

 

  

14 

Тема8. Поняття 

про діяльність, 

механізм творчості 

та спілкування 

15  

4 

 

2 

  

9 

 

16 

 

2 

   

14 

Разом за 

змістовим 

модулем 8 

 

60 

 

16 

 

8 

  

36 

 

60 

 

2 

 

2 

  

56 

Усього годин 120 32 16  72 120 4 4  112 

Разом 480 128 64  288 480 24 16  440 

 

5. Теми семінарськихзанять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очна заочна 

Змістовні модулі 1-2. 

1 Загальне поняття про психологію як науку. Предмет 

психології. Її задачі. 

2 2 

2 Етапи становлення психології. 2  

3 Методологічні засади загальної психології. 2  

4 Методи сучасної психології 2  

5 Поняття про психіку. Основні форми відображення 

дійсності. 

2 2 

6 Походження і розвиток свідомості людини. 2  

7 Несвідоме як рівень психіки. Несвідомі психічні процеси. 2  

8 Самосвідомість. Її функції та етапи формування. 2  

 Разом 16 4 

Змістовні модулі 3-4. 

1 Відчуття 2 1 

2 Сприйняття 4 1 
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3 Уявлення 2 - 

4 Уява 2 - 

5 Пам’ять 4 1 

6 Увага   2 1 

 Разом 16 4 

Змістовні модулі 5-6. 

1 Мовлення 2 1 

2 Мислення 4 1 

3 Воля 2 1 

4 Емоції 4 1 

5 Адаптація 2 - 

6 Здоров’я 2 - 

 Разом 16 4 

Змістовні модулі 7-8. 

1 Опрацьовування питань теми «Поняття про індивід, 

суб’єкта діяльності, особистість, індивідуальність». 

2  

2 Опрацьовування питань теми «Онтогенетичні 

закономірності та проблеми розвитку особистості». 

2 2 

3 Опрацьовування питань теми «Психологічна проблема 

активності особистості. Потреби та мотиви. Мотиваційна 

сфера особистості». 

2  

4 Опрацьовування питань теми «Спрямованість особистості 

та її змінні». 

2  

5 Опрацьовування питань теми   «Темперамент як індивідна 

характеристика людини. Теорії темпераменту». 

2 1 

6 Опрацьовування питань теми «Характер як властивість 

особистості. Теорії характеру». 

2 1 

7 Опрацьовування питань теми «Завдатки та здібності 

особистості. Рівні розвитку здібностей.». 

2  

8 Опрацьовування питань теми «Поняття про діяльність, 

механізм творчості  та спілкування». 

2  

 Разом 16 4 

 Всього 64 16 

 

6.Теми практичних занять 

 

Практичні заняття не передбачені. 

 

7.Теми лабораторних занять 

 

Лабораторні заняття не передбачені. 

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

о з 

Змістовні модулі 1-2. 

1 Загальне поняття про психологію як науку. Предмет 

психології. Її задачі (підготовка есе у вигляді аналізу 

основних категорій загальної психології) 

9 13 
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2 Етапи становлення психології (презентація, реферат) 9 13 

3 Методологічні засади загальної психології (презентація, 

реферат) 

9 13 

4 Методи сучасної психології (творче завдання, есе) 9 13 

5 Поняття про психіку. Основні форми відображення 

дійсності (творче завдання, презентація) 

9 14 

6 Походження і розвиток свідомості людини(есе) 9 14 

7 Несвідоме як рівень психіки. Несвідомі психічні процеси 

(творче завдання) 

9 13 

8 Самосвідомість. Її функції та етапи формування 

(презентація, реферат) 

9 13 

 Разом  72 106 

Змістовні модулі 3-4. 

1 Відчуття (презентація (доповідь), складаннятезарусу за 

темою) 

14 18 

2 Сприйняття (складаннятаблиці, складаннятезарусу за 

темою) 

8 18 

3 Уявлення (складаннятаблиці, презентація (доповідь)) 14 20 

4 Уява (есе, реферат, складаннятезарусу за темою) 14 20 

5 Пам’ять (презентація (доповідь), реферат, 

складаннятезарусу за темою) 

10 18 

6 Увага  (есе, складаннятезарусу за темою) 12 18 

 Разом 72 112 

Змістовні модулі 5-6. 

1 Мовлення (реферат, складаннятезарусу за темою) 14 18 

2 Мислення (есе, реферат, складаннятезарусу за темою) 8 18 

3 Воля (складаннятезарусу за темою) 10 18 

4 Емоції (презентація (доповідь), есе, складаннятезарусу за 

темою) 

8 18 

5 Адаптація (есе, презентація) 16 19 

6 Здоров’я (есе) 16 19 

 Разом 72 110 

Змістовні модулі 7-8. 

1 Опрацьовування питань теми «Поняття про індивід, 

суб’єкта діяльності, особистість, індивідуальність» 

(анотування наукових книг та статей, реферат) 

9 14 

2 Опрацьовування питань теми «Онтогенетичні 

закономірності та проблеми розвитку особистості» 

(презентація (доповідь),практичне  завдання) 

9 14 

3 Опрацьовування питань теми «Психологічна проблема 

активності особистості. Потреби та мотиви. Мотиваційна 

сфера особистості» (есе,практичне  завдання) 

 

9 

 

14 

4 Опрацьовування питань теми «Спрямованість особистості 

та її змінні» (презентація (доповідь), реферат) 

9 14 

5 Опрацьовування питань теми   «Темперамент як індивідна 

характеристика людини. Теорії темпераменту». 

(презентація (доповідь), реферат, анотування наукових книг 

та статей) 

9 14 

6 Опрацьовування питань теми «Характер як властивість 

особистості. Теорії характеру» (презентація (доповідь), 

реферат, анотування наукових книг та статей) 

9 14 
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7 Опрацьовування питань теми «Завдатки та здібності 

особистості. Рівні розвитку здібностей.» (презентація 

(доповідь), реферат, анотування наукових книг та статей) 

9 14 

8 Опрацьовування питань теми «Поняття про діяльність, 

механізм творчості  та спілкування» (практичне  завдання) 

9 14 

 Разом 72 112 

 Всього: 288 440 

 

9. Методи навчання 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання:  

       - словесні методи:лекція,бесіда,  дискусія, диспут, дебати, колоквіуми;  

       - наочні методи: мультимедійні  презентації, ілюстрація, демонстрація;  

        - методи формування практичних умінь та особистих якостей: виконання 

        практичних завдань,дискусії у  групах,  рольові ігри, розв'язання  ситуаційних завдань та 

кейсів з метою розкриття принципів прояву різних психічних явищ.      

Самостійна робота, що складається з підготовки до лекційних та практичних занять, тому вона 

передбачає підготовку рефератів, доповідей та презентацій з сучасних актуальних питань в 

рамках загальної психології; підготовку есе на перевірку вміння студентів самостійно 

аналізувати і працювати з отриманою інформацією; анотація статей та книг, складання таблиць, 

складання тезарусу за темою, робота з практичним та стимульним матеріалом під час підготовки 

практичних та творчих завдань.  

 

10.Форми контролю і методи оцінювання 

(у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний, проміжний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 

певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 

здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, семінарськи 

заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

При поточному контролі оцінці підлягають:  

- програмнийматеріал, якийвикладається на лекціях 

- рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою; 

- знання матеріалу та обґрунтованість висновків; 

- самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів;  

- активність та систематичність роботи на заняттях;  

- результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо (для 

зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання 

інших, індивідуальних для кожного студента завдань). 

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіумекспрес-

контроль на лекціях, тестове опитування, співбесіда (усне спілкування). 

Підсумковий контроль у формі іспиту, в якому оцінюється рівень практичних та 

теоретичних знань студентів. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) складається з оцінки 

поточного контролю  результатів навчання впродовж семестру та оцінки результатів навчання 

при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю (іспиту).  

Схема розподілу балів:  

Кількість балів за поточний контроль – 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль – 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач при 

роботі на практичних  заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові  до поточного 

оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання. (Якщо здобувач хоче поліпшити свій 

підсумковий результат, він також може виконати додаткове індивідуальне завдання і з 
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урахуванням результатів підвищити свою). 

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, якщо 

він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно від 

сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

 

Критеріїоцінюванняпід час аудиторних занять 

Змістовні модулі 1-2 

Оцінка Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

Відмінно (5 балів за кожну 

тему)  

Оцінюється робота студента, який у 

повномуобсязіволодієнавчальнимматеріалом, вільно, 

самостійно та аргументованойоговикладає, 

вільнопослуговуєтьсянауковоютермінологією, наводить 

аргументи на підтвердженнявласних думок, здійснюєаналіз та 

робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додатковулітературу (монографії, періодичнівидання, 

першоджерела, тощо). 

Добре (3 бали за тему) Оцінюється робота студента, 

якийдостатньоповноволодієнавчальнимматеріалом, 

обґрунтованойоговикладає, 

послуговуєтьсянауковоютермінологією, залучаєосновну і 

додатковулітературу. Але при висвітленідеякихпитань не 

вистачаєдостатньоїглибини та аргументації, допускаються 

при цьомуокремінеістотнінеточності та незначніпомилки.  

Задовільно (2 бали за тему) Оцінюється робота студента, 

якийвідтворюєзначнучастинунавчальногоматеріалу, 

висвітлюєйогоосновнійзміст, 

виявляєелементарнізнанняокремихположень. Не здатний до 

глибокого, всебічногоаналізу, допускаєістотнінеточності та 

помилки.  

Незадовільно з 

можливістювідпрацювання 

(1 бал за тему) 

Оцінюється робота студента, який не 

володієнавчальнийматеріалом у достатньомуобсязі, проте 

фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладаєокреміпитаннянавчальноїдисципліни.   
Змістовні модулі 3-4 

Оцінка 
Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

Відмінно (5 балів за кожну 

тему)  
Оцінюється робота студента, який у 

повномуобсязіволодієнавчальнимматеріалом, вільно, 

самостійно та аргументованойоговикладає, 

вільнопослуговуєтьсянауковоютермінологією, наводить 

аргументи на підтвердженнявласних думок, здійснюєаналіз та 

робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додатковулітературу (монографії, періодичнівидання, 

першоджерела, тощо). 

Добре (3-4 бали за тему) Оцінюється робота студента, 

якийдостатньоповноволодієнавчальнимматеріалом, 

обґрунтованойоговикладає, 

послуговуєтьсянауковоютермінологією, залучаєосновну і 

додатковулітературу. Але при висвітленідеякихпитань не 
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вистачаєдостатньоїглибини та аргументації, допускаються 

при цьомуокремінеістотнінеточності та незначніпомилки.  

Задовільно (2 бали за тему) Оцінюється робота студента, 

якийвідтворюєзначнучастинунавчальногоматеріалу, 

висвітлюєйогоосновнійзміст, 

виявляєелементарнізнанняокремихположень. Не здатний до 

глибокого, всебічногоаналізу, допускаєістотнінеточності та 

помилки.  

Незадовільно з 

можливістювідпрацювання 

(1 бал за тему) 

Оцінюється робота студента, який не 

володієнавчальнийматеріалом у достатньомуобсязі, проте 

фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладаєокреміпитаннянавчальноїдисципліни.  

Змістовні модулі 5-6 

Оцінка 
Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

Відмінно (5 балів за кожну 

тему)  
Оцінюється робота студента, який у 

повномуобсязіволодієнавчальнимматеріалом, вільно, 

самостійно та аргументованойоговикладає, 

вільнопослуговуєтьсянауковоютермінологією, наводить 

аргументи на підтвердженнявласних думок, здійснюєаналіз та 

робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додатковулітературу (монографії, періодичнівидання, 

першоджерела, тощо). 

Добре (3бали за тему) Оцінюється робота студента, 

якийдостатньоповноволодієнавчальнимматеріалом, 

обґрунтованойоговикладає, 

послуговуєтьсянауковоютермінологією, залучаєосновну і 

додатковулітературу. Але при висвітленідеякихпитань не 

вистачаєдостатньоїглибини та аргументації, допускаються 

при цьомуокремінеістотнінеточності та незначніпомилки.  

Задовільно (2 бали за тему) Оцінюється робота студента, 

якийвідтворюєзначнучастинунавчальногоматеріалу, 

висвітлюєйогоосновнійзміст, 

виявляєелементарнізнанняокремихположень. Не здатний до 

глибокого, всебічногоаналізу, допускаєістотнінеточності та 

помилки.  

Незадовільно з 

можливістювідпрацювання 

(1 бал за тему) 

Оцінюється робота студента, який не 

володієнавчальнийматеріалом у достатньомуобсязі, проте 

фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладаєокреміпитаннянавчальноїдисципліни.  

Змістовні модулі 7-8 

Оцінка 
Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

Відмінно (5балів за тему)  Оцінюється робота студента, який у 

повномуобсязіволодієнавчальнимматеріалом, вільно, 

самостійно та аргументованойоговикладає, 
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вільнопослуговуєтьсянауковоютермінологією, наводить 

аргументи на підтвердженнявласних думок, здійснюєаналіз та 

робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додатковулітературу (монографії, періодичнівидання, 

першоджерела, тощо). 

Добре (3 бали за тему) Оцінюється робота студента, 

якийдостатньоповноволодієнавчальнимматеріалом, 

обґрунтованойоговикладає, 

послуговуєтьсянауковоютермінологією, залучаєосновну і 

додатковулітературу. Але при висвітленідеякихпитань не 

вистачаєдостатньоїглибини та аргументації, допускаються 

при цьомуокремінеістотнінеточності та незначніпомилки.  

Задовільно (2 бали за тему) Оцінюється робота студента, 

якийвідтворюєзначнучастинунавчальногоматеріалу, 

висвітлюєйогоосновнійзміст, 

виявляєелементарнізнанняокремихположень. Не здатний до 

глибокого, всебічногоаналізу, допускаєістотнінеточності та 

помилки.  

Незадовільно з 

можливістювідпрацювання 

(1балів за тему) 

Оцінюється робота студента, який не 

володієнавчальнийматеріалом у достатньомуобсязі,проте 

фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладаєокреміпитаннянавчальноїдисципліни.  

 

Критеріїоцінюваннясамостійноїроботи 

Вид Макс

им к-

стьба

лів 

Критерії оцінюваннянавчальнихдосягнень 

Змістовні модулі 1,2. 

Презентація 2 здатність студента 

презентуватидоповідьвідповіднозмістунавчальногоматеріалу та 

супроводитиїї оригінальнимвізуальнимпредставленням. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела; продемонструвати дотримання 

лексичних, фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 

української літературної мови.  

Творче 

завдання  

4 вміння студента стисло визначати ключові позиції; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, граматичних і стилістичних 

норм української літературної мови.  

Підготовка 

есе у вигляді 

аналізу 

основних 

категорій 

загальної 

психології 

2 здатність продемонструвати розвиток власної думки, зосереджений на 

обговорюваній проблемі висловлювання; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, граматичних і стилістичних 

норм української літературної мови.  

Змістовні модулі 3,4. 

Вид Макс Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 
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им. к-

стьб

алів 

Презентація 

(доповідь) 

2 Відповідністьзмістудоповіді студента 

та/абооригінальністьвізуальногопредставленнявідповідномунавчально

муматеріалу. 

Реферат 2 Здатністьздійснюватиузагальнення на основіопрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутністьпомилок при 

оформленніцитування й посилань на джерела. 

Есе 2 Вміння студента стисловизначитиключовіпозиції, яківикладені 

автором. 

Складання 

таблиць 

2 Вміння студента в графічнійформі максимально лаконічно та 

ущільненопредставитикількісніпоказникиаботекстовийматеріал 

Складання 

тезаурусу за 

темою 

2 Вміння студента збирати та систематизувативизначенятермінівза 

темою. 

Змістовні модулі 5,6. 

Вид Макс

им. к-

стьб

алів 

Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

Презентація 

(доповідь) 

2 Відповідністьзмістудоповіді студента 

та/абооригінальністьвізуальногопредставленнявідповідномунавчально

муматеріалу. 

Реферат 2 Здатністьздійснюватиузагальнення на основіопрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутністьпомилок при 

оформленніцитування й посилань на джерела. 

Есе 2 Вміння студента стисловизначитиключовіпозиції, яківикладені 

автором. 

Складання 

таблиць 

2 Вміння студента в графічнійформі максимально лаконічно та 

ущільненопредставитикількісніпоказникиаботекстовийматеріал 

Складання 

тезаурусу за 

темою 

2 Вміння студента збирати та систематизувативизначенятермінівза 

темою. 

Змістовні модулі 7-8. 

Вид Макс

им. к-

стьб

алів 

Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

Презентація 

(доповідь) 

3 Відповідністьзмістудоповіді студента 

та/абооригінальністьвізуальногопредставленнявідповідномунавчально

муматеріалу. 

Реферат 3 Здатністьздійснюватиузагальнення на основіопрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутністьпомилок при 

оформленніцитування й посилань на джерела. 
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Анотування 

наукових 

книг та 

статей 

2 вміння студента стисловизначатиключовіпозиції, яківикладені 

автором; продемонструватидотриманнялексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм українськоїлітературноїмови. 

Есе 1 Вміння студента стисловизначитиключовіпозиції, яківикладені 

автором. 

Практичне 

завдання 

1 Самостійність та змістовністьвиконання практичного завдання. 

Йоговідповідністьпоставленимцілям. 

 

 

Критеріїоцінюванняпід час іспиту 

Оцінка Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

30-40 балів Міцнізнаннянавчальногоматеріалу, аргументованівідповіді на 

поставленізапитання, вміннязастосовуватитеоретичнізнання при 

розв’язанніпрактичнихприкладів 

25-29 балів Міцнізнаннянавчальногоматеріалу, аргументованівідповіді на 

поставленізапитання, які, однакмістятьпевні (несуттєви) неточності, 

вміннязастосовуватитеоретичнізнання при розв’язанніприкладів.  

15-24 бали Достатнізнаннянавчальногоматеріалу, неточнівідповіді, 

вміннязастосовуватитеоретичнізнання при розв’язанніприкладів. 

 10-14 балів Слабкізнаннячастининавчальногоматеріалу, неточніабо мало 

аргументованівідповіді, з порушеннямпослідовностівикладуматеріалу, 

слабкезастосуваннятеоретичнихзнань при розв’язанніприкладів.  

1-9 балів Слабкізнаннязначноїчастининавчальногоматеріалу, суттєвіпомилки у 

відповідях на запитання, невміннярозв’язувати  приклади. 

 

11. Питання для підсумкового контролю в першому семестрі. 

 

1. Об'єкт, предмет і основні категорії та завдання загальної психології. 

2. Основні відмінності життевої психології від научної.  

3. Поняття про побутову та наукову психологію.  

4. Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості. їх 

ознаки та характеристики.  

5. Поняття про психологічне дослідження, його завдання, принципи та етапи. 

6. Зв'язок психології з іншими науками, що вивчають людину.  

7. Місце психології в системі сучасних наук.  

8. Основні напрямки психології.  

9. Фундаментальні і прикладні галузі психології. 

10.  Становлення і формування основних галузей психології.  

11. Місце та значення загальної психології серед інших галузей психологічних знань.  

12. Принцип детермінізму в психології.  

13. Принцип єдності свідомості і діяльності  

14. Принцип розвитку і його реалізація у філогенезі, розвитку свідомості, онтогенезі. Зв'язок 

стадій розвитку психіки та ієрархії рівнів психічної організації.  

15. Принцип системності. 

16. Основні вимоги до методів психологічних досліджень. Їх класифікація, властивості і межі 

використання.  

17. Основні групи психологічних методів: об'єктивні і суб'єктивні. 

18. Метод спостереження: визначення, правила організації спостережень, проблема 

об'єктивності. 

19. Бесіда, анкета, інтерв'ю, як способи отримання психологічної інформації. Умови 

використання  
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20. Метод тестів: поняття, види, вимоги до тестів, оцінка об'єктивності.  

21. Експеримент як основний метод психології. Види психологічних експериментів. Вимоги 

до їх проведення.  

22. Квазіексперимент.  

23. Загальне уявлення про методи моделювання.  

24. Становлення психології як науки. Історичні етапи розвитку психології. 

25. Вчення про душу Аристотеля. Поняття про «ентелехії».  

26. Вчення Сократа та Платона.  

27. Метод інтроспекції та проблема самоспостереження.  

28. Інтроспективна психологія. Біхевіоризм.  

29. Основні положення Дж. Уотсона о психології поведінки.  

30. Дослідження Е.Толмена і його внесок у розвиток психологічного знання.  

31. Сучасний етап розвитку психології (вивчення факторів, закономірностей та механізмів 

психіки). 

32. Загальне поняття психіки і свідомості. 

33. Суть теорії психічного відображення. 

34. Форми психічного відображення по Гальперіну П.Я.  

35. Диференціація понять психіки та свідомості. 

36. Психіка і її основні функції. 

37. Порівняльний аналіз психіки людей і тварин. 

38. Розвиток психіки в онтогенезі та філогенезі. 

39. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки. Функції свідомості. 

40. Самосвідомість, її структура та функції.  

 

Питання для підсумкового контролю 

в другому семестрі  

 

1. Відчуття як найпростішийпізнавальнийпсихічнийпроцес.  

2. Теоріївідчуттів: емпіризму, соліпсизму, специфічноїенергіїорганівчуття, 

рефлекторна. 

3. Особливостівідчуттясвітла та кольору. Феномен Пуркіньє. Ахроматичний та 

хроматичнийконтрасти. 

4. Трикомпонентнатеоріякольоровогозору.  

5. Особливостівідчуття тону і шуму. 

6. Поняття про консонанс і дисонанс. Психоакустичнийефект. 

7. Нюховівідчуття. Стереохімічнатеорія нюху.  

8. Смаковівідчуття. 

9. Тактильні та дотиковівідчуття. 

10. Температурні та больовівідчуття. 

11. Статичні та кінестетичнівідчуття. 

12. Вібраційні та органічнівідчуття. 

13. Систематична класифікаціявідчуттів. 

14. Структурно-генезиснакласифікаціявідчуттів. 

15. Загальнівластивостівідчуттів. 

16. Абсолютна та диференційначутливість. Пороги чутливості. Дріб Вебера. 

17. Логарифмічна форма основного психофізичного закону. 

18. Степенева форма основного психофізичного закону. 

19. Узагальнена форма основного психофізичного закону. 

20. Адаптація та взаємодіявідчуттів. 

21. Сенсибілізація та синестезія. Контраст відчуттів. 

22. Природа сприйняттялюдини. Роль мікро- і макрорухів у формуванні образу 

сприйняття. 
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23. Основнітеоретичніпідходи до вивченнясприйняття: структуралізм, 

ґештальтпсихологія, екологічнийпідхід, конструктивістськийпідхід. 

24. Класифікаціясприйняття за провідниманалізатором. 

25. Класифікаціясприйняття за метою діяльності. 

26. Класифікаціясприйняття за основною формою існуванняматерії. 

27. Сприйняттяформи, величини та відстаніоб’єктів.  

28. Гостротазору. Акомодація та конвергенція. Окомірлюдини. 

29. Сприйняттяоб’ємності та напрямкуоб’єктів. Монокулярнийпаралакс руху. 

Бінокулярний та монокулярнийстереоефекти. Кінетичнийефектглибини. 

30. Ілюзіїсприйняття. 

31. Сприйняття часу. 

32. Сприйняття руху. Стробоскопічний рух. Фі-феномен. 

33. Предметність та структурністьсприйняття. 

34. Цілісністьсприйняття. Законицілісногосприйманняформи. 

35. Константність та апперцепціясприйняття.  

36. Осмисленість, узагальненість та вибірковістьсприйняття. 

37. Індивідуальнівідмінностісприйняття. Типи сприйняття.  

38. Визначенняуявлень і їхосновні характеристики.  

39. Типи уявлень: уявленняпам’яті, уявленняуяви.  

40. Механізмивиникненняуявлень.  

41. Основні характеристики уявлень: наочність, фрагментарність, нестійкість, 

непостійність.  

42. Класифікаціяуявлень за модальністю: зорові, слухові, рухові, нюхові та ін.  

43. Класифікаціяуявлень за змістом і за ступенемузагальнення.  

44. Класифікаціяуявлень за метою діяльності 

45. Індивідуальніособливостіуявлення: зоровий тип, слуховий тип, руховий тип, 

змішаний тип.  

46. Етапиформуванняуявлень у людей.  

47. Загальнепоняття про уяву. Основніфункціїуяви. 

48. Основнітеоретичніпідходи до вивченняуяви: філософіяраціоналізму, 

асоціативнапсихологія, психоаналіз. 

49. Гіпотезищодопсихологічнихмеханізмівуяви. 

50. Класифікаціяуяви за змістом; характером психічноїактивності; характером 

цілейдіяльності.  

51. Класифікаціяуяви за ступенемновизни і оригінальності; ступенемреальності; за 

просторовими характеристиками об’єктів. 

52. Класифікаціяуяви за характером образів; провідноюроллюпсихічнихпроцесів.  

53. Мрія як особливий вид уяви. 

54. Прийомистворенняобразівуяви. 

55. Індивідуальнівідмінностіуяви. 

56. Загальнепоняття про увагу та їїосновніфункції. 

57. Неуважність, їївиди та шляхи подолання. 

58. Позитивні та негативністорониуваги. Надмірнаувага, їївиди. 

59. Основнітеоретичніпідходи до вивченняуваги: моторний, апперцептивно-

волюнтаристський, емоційний, фізіологічний, діяльнісний та інформаційний.  

60. Класифікаціяуваги за характером цілейдіяльності. 

61. Чинникимимовільної, довільної та післядовільноїуваги. 

62. Класифікаціяуваги за спрямованістю. 

63. Класифікаціяуваги за формою організації; ступенемсоціалізації. 

64. Класифікаціяуваги за ступенемрегуляції; орієнтацією на конкретніпсихічніпроцеси.  

65. Основнівластивостіуваги. 

66. Поняття про пам’ять та їїосновніфункції. 
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67. Основнітеоретичніпідходи до вивченняпам’яті: фізіологічний, біохімічний, 

інформаційно-кібернетичний, психологічний. 

68. Психологічнітеоріїпам’яті: асоціативна, ґештальттеорія, біхевіоральна, 

психоаналітична, діяльнісна, когнітивна, синтетична. 

69. Класифікаціяпам’яті за тривалістюзакріплення та зберіганняматеріалу.  

70. Класифікаціяпам’яті за характером психічноїактивності (за змістом). 

71. Класифікаціяпам’яті за ступенемрозумінняматеріалу. 

72. Класифікаціяпам’яті за характером цілейдіяльності. 

73. Запам’ятовування як процеспам’яті: умовиуспішногозапам’ятовування. 

74. Організаціяпроцесузаучування. Основніформизаучування. Закон Йоста. 

75. Ефективнаорганізаціяповторенняматеріалу. 

76. Збереження як процеспам’яті: умовиуспішногозбереження, ефект краю. 

77. Різновидивідтворення як процесупам’яті. Умовиуспішногопригадування. 

Прийомипригадування.  

78. Забування як процеспам’яті: теоріїзабування, умовизабування. Проактивна та 

ретроактивнаінтерференція. 

79. Кривізбереження (забування) Г. Еббінгауза та Г. П’єрона. Феномен ремінісценції.  

80. Індивідуальнівідмінностіпам’яті. Типи образноїпам’яті. Поняття про 

ейдетичнупам’ять.  

 

Питання для підсумкового контролю 

в третьому семестрі 

 

1. Мислення як вища форма пізнавальноїдіяльності. 

2. Основнідетермінантипроцесумислення. 

3. Ефектсоціальноїінгібіції та фасилітації. 

4. Механістичнийпідхід до вивченнямислення. 

5. Телеологічнийпідхід до вивченнямислення. 

6. Ціліснийпідхід до вивченнямислення. 

7. Генезиснийпідхід до вивченнямислення. 

8. Особистісний (мотиваційний) підхід до вивченнямислення. 

9. Історичнийпідхід до вивченнямислення. 

10. Діяльніснийпідхід до вивченнямислення. 

11. Класифікаціямислення за характером об’єктамисленнєвоїдіяльності. 

12. Класифікаціямислення за ступенемновизни та оригінальності. 

13. Класифікаціямислення за характером задач, засобомдії, розгорненням, 

ступенемреальності, впливом на емоційну сферу людини. 

14. Основністадії (фазовадинаміка) процесулогічного та творчогомислення. 

15. Мисленнєвіопераціїлюдини. 

16. Логічніформимислення. 

17. Індивідуальнівідмінностімислення. 

18. Індивідуальністилімислення: якості та типи розуму. 

19. Інтелектуальністилі. 

20. Поняття про мову та мовлення. Функціїмовлення. 

21. Психолінгвістичнітеоріїрозвиткумовлення: научіння, преформізму, релятивістська, 

когнітивна. 

22. Зовнішнємовлення. Усне, писемне та афективнемовлення.  

23. Діалогічне та монологічнемовлення. 

24. Історіярозвиткуписемногомовлення: піктографічне, ідеографічне, складове, літерно-

звукове. 

25. Егоцентричнемовлення. 

26. Внутрішнємовлення. 
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27. Психологічнімеханізмипородження, сприймання та розуміннямовлення.  

28. Поняття про універсальнийпредметний код. 

29. Основніособливостімовлення. 

30. Індивідуальнівідмінностімовлення. 

31. Стилімовлення  

32. Видиемоцій та їхзагальна характеристика.  

33. Вищіпочуття.  

34. Основні характеристики настроїв.  

35. Фізіологічніоснови і психологічнітеоріїемоцій.  

36. Теоріяемоції Джемса-Ланге.  

37. Теоріяемоцій У. Кеннона.  

38. АктиваційнатеоріяЛіндсея-Хебба.  

39. Теоріякогнітивногодисонансу Л. Фестінгера.  

40. Інформаційнаконцепціяемоцій П.В. Симонова.  

41. Нейрокультурнатеоріяемоцій П. Екмана. 

42. Розвитокемоцій та їхзначення в життілюдини.  

43. Роль дорослих у формуванніемоцій та емоційнихстанів у дітей.  

44. Закономірностіформуваннявищихпочуттів.  

45. Роль емоцій у регуляціїповедінки.  

46. Основніфункціїемоцій.  

47. Індивідуальнівідмінності в емоційнихпроявах. 

48. Поняття про адаптаціюлюдини.  

49. Поняття гомеостазу. Роботи К. Бернара і У. Кеннона.  

50. Визначенняадаптації. Рівніадаптації: фізіологічний, психічний, соціальний.   

51. Загальнеуявлення про функціональний стан організму.  

52. Поняттяпсихічного стану. Класифікаціїпсихічнихстанів.  

53. Поняттяпсихофізіологічного стану.  

54. Поняття про рівніфункціонуванняфізіологічноїсистеми.  

55. Особистісний принцип регуляціїстанів. Критеріїоцінкифункціонального стану.  

56. Характеристика станіворганізму і психіки.  

57. Типовіфункціональністани. Сон.  

58. Стрес і йогостадії за Г. Сельє.  

59. Типологіястресу. Спільнірисипсихічногостресу.  

60. Межовістани та адаптація.  

61. Механізмипсихічноїадаптації. Адаптаційнийбар'єр. 

62. Фактори, щозумовлюютьфункціональний стан і стан психіки.  

63. Поняття про здоров’я.  

64. Поняття про емоційнийстрес.  

65. Умовивиникненняінформаційногостресу.  

66. Індивідуальніособливості і прояви стресу.  

67. Механізмирегуляціїпсихічнихстанів.  

68. Функціїпсихологічногозахисту та класифікаціявидівпсихологічногозахисту.  

69. Роль фрустрації у формуванністресовихстанів.  

70. Потреби та їх роль у розвиткустресу.  

71. Интрапсихічнийконфлікт. 

72. Особливостіпобудовиінтегрованоїповедінки.  

73. Поняття про невроз. 

74. Загальна характеристика вольовихдій.  

75. Воля як процессвідомогорегулюванняповедінки. 

76. Основніпсихологічнітеоріїволі.  

77. Фізіологічніосновиволі.  

78. Основні та побічнімотививольовихдій.  
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79. Роль потреб, емоцій, інтересів і світогляду у формуваннівольовихдій.  

80. Структура вольовихдій.  

81. Компонентивольовихдій.  

82. Рішучість і процесприйняттярішення.  

83. Основніякостіволі.  

84. Самоконтроль і самооцінка.  

85. Основніетапи і закономірностіформуваннявольовихдій у дитини.  

86. Роль свідомоїдисципліни у формуванніволі.  

 

Питання для підсумкового контролю 

четвертому семестрі 

 

1. Поняття «індивід», «суб'єктдіяльності», «особистість», «індивідуальність». 

2. Основніпідходи до вивченняособистості. Концепції про співвідношенняпсихічного, 

біологічного і соціального начал у розвиткулюдини. 

3. Основніпринципи та проблемипсихологіїособистості. Проблема взаимодействия 

биологического и социального начал в структуре личности. 

4. Методидослідженняособистості. Проективні тести в дослідженніособистості.  

5. Загальнийоглядпсихологічнихтеорій і шкіл, щозаймаютьсявивченнямособистості. 

6. Співвідношення структурного та динамічногопідходу до особистості. Константність та 

зміниособистості. Факторимінливостіособистості. 

Життєвіумовирозвиткустійкихособистіснихвластивостей. 

7. Закономірностірозвиткупсихікионтогенезі. 

Різнівіковікласифікаціїрозвиткуособистості. (Виготський, Фрейд, Еріксон, Бюллер). 

8. Структурнийпідхід до особистості. Типове та індивідуальне в структуріособистості.  

9. Рівнісвідомостіщодо Фрейда: топографічна модель психічногожиття. Структура 

особистості за Фрейдом. Первинні та вторинніпроцеси. 

10. Структура особистості за К.Г. Юнгом. Колективненесвідоме. Архетип. Персона, 

Аніма, Анімус, Тінь та Самість. 

11.  Дослідженняструктуриособистості у вітчизнянійпсихології 20-го сторіччя. 

Структуриособистості за Леонтьєвим, Петровським, Ломовим ,Ананьєвим та Платоновим. 

12. Соціальніумовиформування й розвиткуособистості. Проблема соціалізації, механізми 

та джереласоціалізації. Адаптаціята  інтеграція. 

13. Видисоціалізації. Типи соціалізації. Індивідуалізація та інкультурація.  

14. Поняття про соціальний статус і соціальніролі. Рольованапруженість та 

ролевийконфлікт. Егоідентичність. 

15. Поняття про самооцінку та «Я - концепцію» особистості. Самооцінка за В. Джеймсом. 

16. Вищі та нижчімеханізмипсихологічногозахистусамооцінки. 

17. Поняття про кордониособистості в сучаснійпсихології. Типи кордонів за В. Джеймсом 

18. Фізичні, соціальні і духовнікордонилюдини. Властивостікордонів за Куртом Левіном, 

Ф. Перлзом, В.А. Петровським. 

19. Фундамент психологічнихкордонів. Фазирозвитку та формуванняздоровихкордонів. 

Способизведеннякордонів у дитини. Формуваннякордонів в онтогенезі. 

20. Причини та наслідкипорушенняпсихологічнихкордонівособистості. Типи людей 

ізпорушенимипсихологічними кордонами. Прихованамотивація та їїособливості.  

21. Формування й розвитокособистості. Віковікласифікаціїрозвиткуособистості 

(Виготський, Леонтьєв, Ананьєв, Фрейд, Еріксон, Бюллер). 

22 Поняття про активністьособистості. Потреба як вихідна форма 

активностіживихорганізмів. Види потреб. Ієрархія потреб. 

23 Поняття про мотиваційну сферу особистості. Зміннімотиваційноїсфериособистості. 

Мета, мотив та мотивація. 

24 Основнілюдськімотиви. Зв'язок мотиву й особистості. Розвитокмотивації в онтогенезі. 
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Довільність і опосередкованістьмотиваціїлюдини. 

25. Психологічнітеоріїмотивації. Методиїївивчення та діагностики. 

Мотиваціяокремихвидівдіяльності, їїекспериментальнідослідження. 

26 Спрямованістьособистості. Властивостіспрямованості. Проблема 

самоактуалізаціїособистості. Саморегуляція та самодетермінація. 

27.  Поняття про темперамент, історичнийзміствчення про темперамент, 

фізіологічніоснови темпераменту. 

28. Зв’язокміж типом вищоїнервовоїдіяльності та типом темпераменту. 

29 Типи темпераментів та їх характеристика, тип вищоїнервовоїдіяльності та 

темперамент. 30. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності. 

31. Темперамент та проблеминавчання й виховання. 

32. Поняття про характер. Структура характеру, формування характеру особистості. 

Взаємовідносини темпераменту й характеру. 

33. Типології характеру Зигмунда Фрейда, Карла Юнга, Фрома, Карен Хорні та Ненсі Мак-

Вільямс. 

34. Акцентуації характеру. Взаємовідносини темпераменту й характеру. Типологія 

характеру Лічко та Леонгарда. 

35. Рівнірозвиткулюдськихможливостей. Вродженіособливості НС як природна основа 

задатків. 

36. Поняття про здібності. Кількісна та якісна характеристика здібностей.  

37. Видиздібностей. Властивостіздібностей. Структура здібності. 

Спадковатеоріяздібностей. 

38. Розвитокздібностей. Середовищна та біосоціальнатеоріїздібностей. Обдарованість і 

майстерність, талант і геніальність. 

39. Поняттядіяльності. Внутрішня і зовнішнядіяльність. Мотиви та мета діяльності. 

40. Структура діяльності. Поняття про дії та операції. Вміння, навички, звички. 

Перенесення та інтерференціядій. 

41. Діяльніснийпідхід в психології. Теоріядіяльності. Видилюдськоїдіяльності. 

42. Поняття про механізмтворчості, його структуру та стани. Продуктитворчості. 

Критеріїтворчості та творчоїдіяльності. 

43. Поняттяспілкування. Структура спілкування та функціїспілкування. 

Значенняспілкування в життіособистості. 

44. Проблема саморозвитку та самореалізації особистості в 

основнихположенняхгуманістичнійпсихології. 

45. Рівнірозвиткусвідомості за К.Г. Юнгом та Кеном Вілбером. 

Особливостіособистісного та духовного зростаннялюдини. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль(іспит) 
Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т6 Т7 Т9 T8  

40 
100 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Контрольна робота за 

змістовим модулем 1-10 

Контрольна робота за 

змістовим модулем 2 -10 

Підсумковий 

контроль (іспит) 

Сума 

балів Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  

40 

 

100 5 5 5 5 5 5 

Контрольна робота за 

змістовим модулем 3 - 15 

Контрольна робота за 

змістовим модулем 4 - 15 

Підсумковий 

контроль (іспит) 

Сума 

балів Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 
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Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  

40 

 

100 5 5 5 5 5 5 

Контрольна робота за 

змістовим модулем 5 - 15 

Контрольна робота за 

змістовим модулем 6 - 15 

Змістовий модуль №7 

 

Змістовий модуль № 8 Підсумковий 

контроль (іспит) 

Сума 

балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 -  Т5 Т6 Т7 Т8  

 

40 

 

 

100 

5 5 5 5 -  5 5 5 5 

Контрольна робота за 

змістовим модулем 7 - 10 

Контрольна робота за 

змістовим модулем 8 - 

10 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Навчально-методичне забезпечення 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни;  

сілабус, 

мультимедійні презентації; 

Набір таблиць, допоміжний роздатковий, матеріал. 

 

14. Рекомендована література 

Основна 

 

1. Варій М. Й.  Загальнапсихологія: підр.для студ. вищ. навч. закл. 3- тєвид.Київ: Центр 

учбовоїлітератури, 2009.  1007 с. 

  2. Гіппенрейтер Ю.Б. Введення у загальнупсихологію. Курс лекцій.URL: 

https://studfile.net/preview/9906964/ 

3. Дрозденко К. С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посібник. Київ:ВД  

„Професіонал”, 2004. 

            4. Маклаков А. Г. Загальнапсихологія. URL: https://studfile.net/preview/9920162/ 

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. Київ «Центр  навчальної 

літератури», 2004.  222 с.   

6. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. Київ: Вища шк., 2001. 

487 с.    
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7. Павелків Р. В. Загальнапсихологія: підручник. Київ: Кондор, 2012. 576с. 

8. Психологія: Підручник / за  ред. Ю.Л. Трофімова.  Київ: Либідь, 2001. 560  

            9. Партико Т. Б. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закл.  М-во освіти і 

науки України, Львів. ун-т ім. І. Франка. Київ: Ін Юре, 2008. 416 с.  

10.Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна психологія. 

Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 296 с.  

12. Скрипченко О. В., Долинська Л.В.,  Огороднійчук З.В. та ін. Загальна психологія:  

підручник для студ. вищ. навч. закладів. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ : Каравела , 

2011. 464 с.  

 

Додаткова 

1. Андрєєва Г. М. Соціальнапсихологія: Підручник для вищихнавчальнихзакладів.URL: 

https://ua-referat.com/Соціальна_психологія_Андрєєва_Г_М 

2. Бурлачук Л. Ф.,Морозов С. М.  Словник-довідник з психологічної діагностики. Київ: 

Наукова думка, 2004. 200 с. 

3. Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л. Психологія / за наук. ред. 

О.В.Винославської. Київ: Фірма "ІНКОС", 2005. 352 с. 

4. Гордієнко В., Копець Л. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Вид. дім 'Києво-Могилянська академія', 2007. 304 с. 

5. Загальна психологія: Хрестоматія: навч. посібник/За ред. Скрипченко О.В., Волинська 

Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.  Київ: Каравела,2007. 640 с. 

6. Закалик Г.М., Терлецька Ю. М., Шувар Н. М. Психологія розвитку та успіху особистості: 

навчальний посібник. – Львів: львівська політехніка, 2019. – 448 с.   

7.   Копець Л.В. Психологія особистості: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Вид дім. 

«Києво-Могилянська академія», 2007. 460 с.   

8. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основипсихології та педагогіки: Навчальнийпосібник. 

Вінниця: ВНТУ, 2009. 158 с 

9. Пезешкіан Н. Якщотихочешмати те, щоніколи не мав, то зроби те, чогоніколи не робив.  

10. ПоповП.С.Аристотельпро Душу. URL: https://psylib.org.ua/books/ 

arist01/index.htm 

11. Психологія розвитку та вікова психологія. Київ: вид. «Каравела», 2009.449  

12. Рубінштейн С. Л. Основизагальноїпсихології.URL:http://psylib.org.ua/ 

books/rubin01/index.htm 

13. Фурман А. А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: монографія / А.А. 

Фурман. Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 312 с. 

14. Х'єлл Л., Зіглер Д. Теорії особистості.URL:https://psylib.org.ua/books/ 

hjelz01/index.htm 

      1.5 Ярошевський М.Г. Історія психології від античності до середини сучасності. 

Навчальний посібник.URL: https://psylib.org.ua/books/yaros01/ 

 

Електронні інформаційні ресурси 

 

1. https://stud.com.ua/psihologiya/ 

2. http://psylib.org.ua 

3. http://nbuv.gov.ua  

4. https://upsihologa.com.ua/skachat.php?kniga=77 

5. http://psyagr.blogspot.com/2013/06/blog-post.html 

6. http://lib.onu.edu.ua 

7. https://www.apa.org/pubs/journals/amp/  

8. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current  

9. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309  

10. https://www.apa.org/pubs/journals/psp/  


