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ПРАКТИКУМ З ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
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Семестр, рік 
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1, 2 семестри 2 рік навчання 

Дні, час, місце Вівторок 8.00, 12.50, 14.20; четвер 9.30, 11.20 ; пятниця 9.30 Платформа 

zoom  

Викладач (-і) Мостова Тетяна  

Контактний 

телефон 

 

E-mail mostova190183@gmail.com   

Робоче місце Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості 

Консультації Онлайн-консультації. Вівторок 11.00 -12.00 Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, месенджери та електронну пошту  

 
АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Практикум з загальної психології» вивчає 

теорію, принципи, інструменти оцінки та вимірювання індивідуально-

психологічних особливостей особистості.  

 

Місце дисципліни 

освітній програмі:  

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета курсу:  Використання напрацьованих програм і вміння проводити психологічні 

дослідження в різних областях психології; формування навичок ведення, 

обробки й інтерпретації протоколів; уміння становити психологічний і 

поведінковий портрет особистості. 

 

Завдання 

дисципліни:  

Освоїти всі етапи емпіричного  дослідження; ознайомити студентів із 

системою  понять і подань що дозволяють аналізувати  емпіричне 

дослідження; освоїти придбання студентами навичок роботи з 

конкретними методиками, які мають широку область  застосування; 

сформувати уміння  практично вивчати найважливіші психологічні 

характеристики людини як індивіда, суб'єкта діяльності, особистості, 

індивідуальності; оволодіти умінням виявляти психологічні особливості 

людини при проведенні профессійного вітбору, навчанні й адаптації 

персоналу. 

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 комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

СК6 Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження.  

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

Очікувані ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

mailto:mostova190183@gmail.com
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результати:  психічних явищ в контексті професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог 

замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності.  

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 

навчання  

Курс буде викладений у формі практичних (120 год.),  організації 

самостійної роботи здобувачів (_120__год.). 

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснється наступними 

методами:  

- методи формування практичних умінь і особистісних якостей: робота 

в малих групах, рольова гра, методи активної взаємодії, виконання 

практичних завдань, вправи, та підготовка і здійснення виступів перед 

аудиторією тощо; 

 - наочні методи: мультимедійні презентації, ілюстрація, демонстрація; 

- самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання самостійних завдань:  рецензії на результати 

дослідження, створення анотованого каталогу методик, освоєння нових 

методик по кожній темі практикуму; творчу роботу. 

Зміст навчальної 

дисципліни  

Змістовий модуль 1. Дослідження пізнавальних психічних процесів 

Тема 1. Відчуття. Методики дослідження відчуттів. 

Тема 2. Сприйняття. Методики дослідження сприйняття  

Тема 3. Уявлення. Методики дослідження уявлень. 

Тема 4. Уява. Методики дослідження уяви 

Тема 5. Пам'ять. Методики дослідження пам'яті. 

Тема 6.Мислення. Методики дослідження мислення.  

Тема 7. Мова. Методики дослідження мови. 

Тема 8.Увага. Методики дослідження уваги. 

Змістовий модуль 2. Дослідження емоційно - вольових  процесів 

Тема 9. Дослідження емоційних процесів 

Тема 10. Дослідження вольових процесів 

Тема 11. Дослідження стресу 

Тема 12. Дослідження адаптації 

Змістовий модуль 3. Дослідження індивідуально-психологічних 

особливостей 

Тема 13. Дослідження особистості 

Тема 14. Дослідження темпераменту 

Тема 15. Дослідження характеру 

Тема 16. Дослідження спрямованості й мотивації 

Перелік 

рекомендованої 

літератури  

1. Герасімова Н. Є. Загальна психологія [текст] : практикум / Н. Є. 

Герасімова. – Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. 

– 208 с. 
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2. Загальна психологія : практикум [текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. 

В. Темрук. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.  

3. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. 

Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук [та ін.]. - К. : 

Каравела, 2011. – 464 с.  

4. Зелінська Т. М. Практикум із загальної психології : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова. – К. : 

Каравела, 2010. - 272 с.  

5. Моначин І. Л. Зошит-практикум з курсу «Практикум з загальної 

психології» для студентів спеціальності «Психологія». – Тернопіль : 

ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 100 с. 

6. Пашукова, Т. І. Практикум із загальної психології / Т. І. Пашукова, 

А. І. Допіра, Г. В. Дьяконов ; за ред. Т. І. Пашукової. – К. : Знання, 

2006. – 203 с.  

7. Практикум із загальної психології [робочий зошит] : методичні 

рекомендації до лабораторних занять з курсу «Практикум із загальної 

психології» / [уклад. Портницька Н. Ф., Гречуха І. А., Литвинчук А. І., 

Можаровська Т. В., Хоменко Н. В.] за ред. Портницької Н. Ф. – 

Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 270 с. 

8. Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги: 

навчально методичний посібник / За ред. проф. Л.В. Долинської, проф. 

О.В. Темрук. К.: Каравела, 2017. 560 с. 

9. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: 

Навч. посібник. 3-тє вид. - К.: Каравела, 2012. - 248 с. 

10. Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. 

Навчальний посібник. (Рекомендовано МОН України як навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/17-Г-

3165 від 28.09.2010 року) – 3-тє вид., перероб. і доп. – Житомир: Вид-во 

ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 9-23. http://zu.edu.ua/spf/psihol_vkl.html. 

Електронні інформаційні ресурси 

https://lie2me.com.ua/ 

http://nbuv.gov.ua  

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  

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

http://biblioteka.cdu.edu.ua/  

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- рецензії на результати дослідження з кожної теми практикуму; 

- освоєння нових методик по кожній темі практикуму; 

- складання протоколів дослідження; 

- створення анатованого каталогу по всіх темах практикуму; 

- виконування творчих робіт щодо тем занять 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується за результатами всіх 

видів поточного контролю.  

       Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.  

Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

http://zu.edu.ua/spf/psihol_vkl.html
https://lie2me.com.ua/
https://www.apa.org/pubs/journals/amp/
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Метод  Форма Бали Максимум 

Практичний контроль Робота на 

практичних заняттях  

5 балів 80 

 

Індивідуальне самостійне 

завдання  

 

Рецензії на 

результати 

дослідження 

Створення 

анатованого каталогу 

по всіх темах 

практикуму; 

Творче завдання. 

10 балів 20 

Залік   100 

Самостійна робота здобувачів 

Форми Методи контролю Строки здачі завдань 

Рецензії на результати дослідження Рецензії Студент обирає на вибір 

одну з форм самостійної 

роботи. Тему та строк 

виконання обговорює з 

викладачем.  

 

Створення анатованого каталогу 

методик  

Анатований каталог 

Освоєння нових методик по кожній темі 

практикуму; 

Методики 

Творча робота  Протоколи 

дослідження 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим. К-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Рецензії на 

результати 

дослідження 

3 Вміння студента здійснювати аналіз, обґрунтовувати 

власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень та оформлювати їх.  

Створення 

анатованого 

каталогу методик  

3 Вміння студента здійснювати узагальнення тестових 

методик, угрупування їх за змістом та видами.  

Освоєння нових 

методик по 

кожній темі 

практикуму; 

2 Проведення дослідження за методикою, інтерпритація 

результатів дослідження та оформлення результатів. у 

вигляді звіту. 

Творча робота  2 Відповідність змісту роботи студента стосовно 

досліджуваного матеріалу та теми практичного 

заняття. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання  

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 

Перескладання заліку можливе із дозволу деканату за наявності 

поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) здобувача до 

декана.  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається 

Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу 

Одеського національного університету імені І.І.Мечникова  

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad- 

dobrochesnost.pdf. 
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У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та 

має бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою 

право змінити тему завдання.  

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень:  

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних причин 

(напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, стажування за 

академічною мобільністю та ін.) навчання може відбуватись 

дистанційно в он-лайн формі за графіком  погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої  Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 

заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках.  

Поведінка в 

аудиторії:  

Всі здобувачі беруть активну участь у заняттях: опитуваннях, 

дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 

завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та взаємодопомоги.  
 


