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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предмет вивчення 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Загальна психологія»вивчає 

закономірності функціонування та проявів психіки, свідомості 

людини, психічні процеси та їх особливості,основні  поняття, 

теорії й проблеми психології особистості, простежуючи зв'язки 

між методологічним, теоретичним та емпіричним рівнями 

наукового знання. 

Місце дисципліни 

освітній програмі:  

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета курсу:  допомогти студентам засвоїти теоретичні і методичні підходи, 

що існують в загальній психології, 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 з найзагальнішими поняттями, 

проблемами та закономірностями психічної діяльності 

людини. 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, 
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теоретичним та емпіричним рівнями наукового знання. 

Завдання 

дисципліни:  

- 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 емпіричних 

досліджень з проблем загальної психології в історичному 

контексті з метою формування комплексних уявлень про 

феномен в професійній свідомості студентів;  

- розглянути теоретичні підходи до розуміння відчуття, 

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 психодіагностичної та 

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. 
Компетентності:  ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 

застосування основних психологічних теорій та методів та 
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характеризуються 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.   

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. 

Очікувані 

результати:  

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. 

ПР4. Обґрунтовувати 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. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 

навчання  

Курс буде викладений у формі лекцій (__128___ год.) та 

практичних (__64__год.) занять, організації самостійної роботи 

здобувачів (_288_год.). 

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: 

виконанняпрактичних завдань,дискусії у  групах,  рольові ігри, 

розв'язання  ситуаційних завдань та кейсів метою розкриття 

принципів прояву різних психічних явищ,підготовка та 
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здійснення виступів перед аудиторією. 

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 тезаурусу за темою, робота з 

практичним та стимульним матеріалом під час підготовки 

практичних та творчих завдань. 

Зміст навчальної 

дисципліни  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1. ВСТУП. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА 

Тема 1. Загальне поняття про психологію як науку. Предмет 

психології. Її задачі. 

Тема 2. Етапи становлення психології. 

Тема 3. Методологічні засади загальної психології. 

Тема 4. Методи сучасної 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ2. ПСИХІКА ЯК ПРЕДМЕТ 

ПСИХОЛОГІЇ 

Тема 5. Поняття про психіку. Основні форми відображення 

дійсності. 

Тема 6. Походження і розвиток свідомості людини. 

Тема 7. Несвідоме як рівень психіки. Несвідомі психічні 

процеси. 

Тема 8. Самосвідомість. Її функції та етапи формування. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПРОСТІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ 

ПРОЦЕСИ 

Тема 1. Відчуття 

Тема 2. Сприйняття 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. НАСКРІЗНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ  

Тема 3. Уявлення 

Тема 4. Уява 

Тема 5. Пам’ять 

Тема 6. Увага 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ВИЩІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ 

ПРОЦЕСИ  

Тема 1. Мовлення 

Тема 2. Мислення 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. АФЕКТИВНО-РЕГУЛЯЦМЙНА 

СФЕРА  

Тема 3. Воля 

Тема 4. Емоції 

Тема 5. Адаптація 

Тема 6. Здоров’я 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  7. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ 

ОСОБИСТОСТІ  

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

індивідуальність. 

Тема 2 . Онтогенетичні закономірності та проблеми розвитку 

особистості. 

Тема 3. Психологічна проблема активності особистості. 

Потреби та мотиви. Мотиваційна сфера особистості. 

Тема 4. Спрямованість особистості та її змінні. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ Й 

СПІЛКУВАННІ   

Тема5. Темперамент як індивідна характеристика 

людини.Теорії темпераменту. 

Тема6. Характер як властивість особистості.Теорії характеру. 

Тема7. Завдатки та здібності особистості.Рівні розвитку 

здібностей. 

Тема8. Поняття про діяльність, механізм творчості та 

спілкування. 

Перелік 

рекомендованої 

літератури  

1. Варій М. Й.  Загальна психологія: підр.длястуд. вищ. навч. 

закл. 3- тє вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009.  1007 с. 

  2. Гіппенрейтер Ю.Б. Введення у загальну психологію. 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. Загальна психологія. 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.    

7. Павелків Р. В. Загальна психологія: підручник. Київ: 

Кондор, 2012. 576с. 

8. Психологія: Підручник / за  ред. Ю.Л. Трофімова.  Київ: 

Либідь, 2001. 560с. 

 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.  

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/ 
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ОЦІНЮВАННЯ 

 

Поточний контроль здійснюється наступними методами:  

- опитування за програмним матеріалом, який викладається 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, колоквіум, експрес-

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

Форма підсумкового контролю – іспит. 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 (іспит).  

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 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. 

 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування  2 бали 20 

Практичний контроль Робота на 

практичних заняттях 

3 бали  30 

Індивідуальне самостійне завдання Реферат, 

Презентація,  

Практичне завдання 

Анотування 

наукових книг та 

статей 

Есе 

Складання таблиць 

Складання 

тезаурусу за темою 

10 балів 10 

Підсумковий контроль (Іспит)   40 

Усього   100 
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Самосійна робота здобувачів 

Форми Методи контролю Строки здачі завдань 

Презентація (доповідь) Студент обирає на вибір одну з 

форм самостійної роботи. Тему та 

строк виконання обговорює з 

викладачем.  

 
Реферат Реферат 

Творче практичне завдання Звіт 

Підготовка есе у вигляді 

аналізу основних категорій 

загальної психології 

Есе 

Анотування наукових книг 

та статей 

Анотація 

 

Складання таблиць  Таблиця 

Складання тезаурусу за 

темою 

Тезаурус 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-

сть балів  

Критерії оцінювання навчальних 

досягнень 

Змістовні модулі 1,2. 

Презентація 2 здатність студента презентувати 

доповідь відповідно змісту 

навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним 

візуальним представленням. 

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, 
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фразеологічних, граматичних і 

стилістичних норм української 

літературної мови.  

Змістовні модулі 3,4. 

Вид Максим. к-

сть балів 

Критерії оцінювання навчальних 

досягнень 

Презентація (доповідь) 2 Відповідність змісту доповіді 

студента та/або оригінальність 

візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 2 Здатність здійснювати узагальнення 

на основі опрацювання теоретичного 

матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

Есе 2 Вміння студента стисло визначити 

ключові позиції, які викладені 

автором. 

Складання таблиць 2 Вміння студента в графічній формі 

максимально лаконічно та ущільнено 

представити кількісні показники або 

текстовий матеріал 

Складання тезаурусу за темою 2 Вміння студента збирати та 

систематизувати визначеня термінів 

за темою. 

Змістовні модулі 5,6. 

Вид Максим. к-

сть балів 

Критерії оцінювання навчальних 

досягнень 

Презентація (доповідь) 2 Відповідність змісту доповіді 

студента та/або оригінальність 

візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 2 Здатність здійснювати узагальнення 

на основі опрацювання теоретичного 

матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

Есе 2 Вміння студента стисло визначити 

ключові позиції, які викладені 

автором. 

Складання таблиць 2 Вміння студента в графічній формі 

максимально лаконічно та ущільнено 

представити кількісні показники або 

текстовий матеріал 

Складання тезаурусу за темою 2 Вміння студента збирати та 

систематизувати визначеня термінів 

за темою. 

Змістовні модулі 7-8. 

Вид Максим. к-

сть балів 

Критерії оцінювання навчальних 

досягнень 

Презентація (доповідь) 3 Відповідність змісту доповіді 



9 

 

студента та/або оригінальність 

візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 3 Здатність здійснювати узагальнення 

на основі опрацювання теоретичного 

матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

Анотування наукових книг та статей 2 вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені 

автором; продемонструвати 

дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і 

стилістичних норм української 

літературної мови. 

Есе 1 Вміння студента стисло визначити 

ключові позиції, які викладені 

автором. 

Практичне  завдання 1 Самостійність та змістовність 

виконання практичного завдання. 

Його відповідність поставленим 

цілям. 

 

Критерії оцінювання під час іспиту  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

30-40 

балів 

Міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів 

25-29 

балів 

Міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені 

запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні прикладів.  

15-24 

бали 

Достатні знання навчального матеріалу, неточні відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні прикладів. 

 10-14 

балів 

Слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані 

відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, слабке застосування 

теоретичних знань при розв’язанні  прикладів.  

1-9 

балів 

Слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати  приклади. 

 

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 іспиту 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- 
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dobrochesnost.pdf. 

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 

Роботи, виконання та здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 

балів). Перескладання іспиту можливе із дозволу деканату за 

наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 

здобувача до декана  

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 робочоїнавчальної програми.  

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та взаємодопомоги.  

 
 


