




Вступ

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

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  теоретичні  та  емпіричні  основи
розуміння сутності таких  психічних процесів, як мислення, мовлення, емоції, адаптація,
здоров’я, воля.

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Пізнавальні психічні процеси (завершення)
2. Аффективно-регуляційна сфера

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета.

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

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

мислення, мовлення, воля, емоції, адаптація, здоров’я; 
- 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  мислення,  мовлення,  волі,  емоцій,
адаптації, здоров’я як необхідної умови для розуміння причин, механізмів формування та
феноменологічних особливостей явища, а також подальшого їх урахування в організації
психодіагностичної та консультативній роботі практичного психолога.

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

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

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



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

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

2. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Пізнавальні психічні процеси (завершення)
Тема 1. Мислення
Мислення  як  вища  форма  пізнавальної  діяльності.  Суттєві  ознаки  чуттєвого  та

логічного  пізнання.  Основні  детермінанти  процесу  мислення  (ситуативні  специфічні  і
неспецифічні,  постійні  специфічні  і  неспецифічні).  Ефект  соціальної  інгібіції  та
фасилітації.

Основні  теоретичні  підходи  до  вивчення  мислення  в  психології:  механістичний
(асоціанізм,  біхевіоризм,  когнітивна  психологія);  телеологічний  (Вюрцбурзька  школа);
цілісний  (ґештальтпсихологія);  генезисний  (операціональна  теорія  інтелекту);
особистісний,  або  мотиваційний  (психоаналіз,  гуманістична  психологія);  історичний
(французька  соціологічна  школа,  культурно-історична  концепція);  діяльнісний  (теорія
поетапного формування розумових дій).

Види  мислення  та  їх  класифікація:  генезисна  та  функціональна.  Класифікація  за
характером  об’єкта  мислительної  діяльності  (формою):  наочно-дійове,  наочно-образне,
репродуктивно-образне і понятійне. Класифікація за ступенем новизни і оригінальності:
репродуктивне,  продуктивне,  творче.  Класифікація  за  характером  задач:  практичне  і
теоретичне.  Класифікація  за  засобами  дії:  вербальне  і  невербальне.  Класифікація  за
розгорненням:  інтуїтивне  і  дискурсивне.  Класифікація  за  ступенем  реальності:
реалістичне і аутистичне. Класифікація за впливом на емоційну сферу людини: позитивне
і негативне.

Основні стадії (фазова динаміка) процесу логічного та творчого мислення. Основні
мисленнєві  операції  людини:  порівняння,  аналіз,  синтез,  узагальнення,  класифікація,
систематизація, абстрагування, конкретизація.

Логічні форми мислення: поняття, судження, умовиводи. Різновиди понять: родові
та  видові,  загальні  та  одиничні,  конкретні  та  абстрактні.  Способи  означення  понять.
Різновиди  суджень:  істинні  і  хибні;  поодинокі,  часткові  і  загальні;  прості  і  складні;
ствердні і заперечні. Силогізми як найпростіша форма умовиводу. Різновиди умовиводів:
за аналогією, індуктивні та дедуктивні; вірні та хибні. 

Індивідуальні відмінності мислення. Типи розуму. Інтелектуальні стилі.
Тема 2. Мовлення



Поняття  про  мову  та  мовлення.  Фонологія,  синтаксис  та  семантика.  Функції
мовлення у спілкуванні, мисленні, управлінні, суспільстві.

Психолінгвістичні  теорії  розвитку  мовлення:  научіння,  преформістська,
релятивістська, конструктивістська.

Види  мовлення.  Зовнішнє  мовлення.  Усне,  писемне  та  афективне  мовлення.
Діалогічне та монологічне мовлення.  Піктографічне,  ідеографічне,  складове та літерно-
звукове. Егоцентричне мовлення. Погляди Ж. Піаже та Л. Виготського на егоцентричне
мовлення. Внутрішнє мовлення.

Психологічні механізми породження, сприймання і розуміння мовлення. Моделі Л.
Виготського, М. Жінкіна, О. Леонтьєва, Т. Ушакової, І. Зимньої, М. Гаррета. Поняття про
універсальний предметний код (М. Жінкін).

Основні  особливості  мовлення:  змістовність,  зрозумілість,  виразність,  дієвість.
Індивідуальні відмінності мовлення. Стилі мовлення. 

Змістовий модуль 2. Афективно-регуляційна сфера
Тема 3. Емоції

Види емоцій та їх загальна характеристика. Чуттєвий тон відчуття. Співвідношення
понять  «емоції»  і  «почуття».  Основні  характеристики  емоцій.  Основні  види  емоцій.
Класифікація  емоцій.  Амбівалентність  емоцій.  Вищі  почуття.  Основні  характеристики
настроїв.

Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій. Проблема емоцій у XVIII-XIX вп.
Концепції  І.  Ф.  Гербарт,  В.  Вундта.  Концепція  походження  емоцій  Ч.  Дарвіна.  Теорія
емоції  Джемса-Ланге.  Теорія  емоцій  У.  Кеннона.  Активаційна  теорія  Ліндсея-Хебба.
Теорія  когнітивного  дисонансу  Л.  Фестінгер.  Інформаційна  концепція  емоцій  П.В.
Симонова.  Фізіологічні  основи  емоцій.  Роль  другої  сигнальної  системи  у  формуванні
емоцій.

Розвиток  емоцій  та  їх  значення  в  житті  людини.  Органічні  потреби  як  первинні
побудители емоційних проявів у дітей, фактори, що зумовлюють формування позитивних
і  негативних  емоцій,  фрустрація  як  механізм  формування  емоцій.  Роль  дорослих  у
формуванні  емоцій  та  емоційних  станів  у  дітей.  Закономірності  формування  вищих
почуттів.  Роль  емоцій  у  регуляції  поведінки.  Основні  функції  емоцій.  Індивідуальні
відмінності в емоційних проявах.

Тема 4. Адаптація
Поняття  про  адаптацію  людини.  Особливості  взаємодії  людини  з  навколишнім

середовищем. Поняття гомеостазу. Роботи К. Бернара і У. Кеннона. Визначення адаптації.
Рівні адаптації: фізіологічний, психічний, соціальний.

Загальне уявлення про функціональний стан організму. Поняття психічного стану,
Визначення психічного стану за Н. Д. Левітова. Класифікації психічних станів. Поняття
«психофізіологічні  стану»  в  концепції  Е.  П.  Ільїна.  Поняття  про рівні  функціонування
фізіологічної  системи.  Особистісний  принцип  регуляції  станів.  Критерії  оцінки
функціонального стану.

Характеристика станів організму і психіки. Типові функціональні стани. Сон. Стрес і
нею  стадії.  Типологія  стресу.  Спільні  риси  психічного  стресу.  Прикордонні  стану  та
адаптація.  Механізми  психічної  адаптації  за  Ю.А.  Александровським.  Адаптаційний
бар'єр. Фактори, що зумовлюють функціональний стан і стан психіки.

Тема 5. Здоров’я
Поняття про здоров’я. Поняття про емоційний стрес. Стрес як неспецифічна реакція

організму.  Основні  стадії  стресу  за  Г.  Селье.  Класифікація  психічного  стресу.  Умови
виникнення інформаційного стресу. Особливості прояви емоційного стресу. Класифікація
тривоги. Індивідуальні особливості і прояви стресу.

Регуляція емоційних станів. Механізми регуляції психічних станів за Ф.Б. Березину.
Функції  психологічного  захисту  та  класифікація  видів  психологічного  захисту.  Роль
фрустрації  у  формуванні  стресових  станів.  Потреби  та  їх  роль  у  розвитку  стресу.



Интрапсихічний  конфлікт.  Особливості  побудови інтегрованої  поведінки.  Поняття  про
невроз.

Тема 6. Воля
Загальна  характеристика  вольових  дій.  Воля  як  процес  свідомого  регулювання

поведінки. Довільні і мимовільні рухи. Особливості довільних рухів і дій. Характеристики
вольових дій. Зв'язок волі і почуттів.

Основні  психологічні  теорії  волі.  Проблема  волі  в  роботах  античних  філософів,
Проблема волі  за часів  середньовіччя.  Концепції  «свободи волі» в епоху Відродження,
Екзистенціалізм - «філософія існування». Підхід І.П. Павлова до розгляду проблеми волі.
Трактування  волі  з  позиції  біхевіоризму.  Концепція  вили в  роботах  Н.А.  Бернштейна.
Психоаналітичні концепції волі.

Фізіологічні і мотиваційні аспекти вольових дій. Фізіологічні основи волі. Апраксія і
абулія.  Роль другої сигнальної  системи в формуванні вольових дій.  Основні та побічні
мотиви вольових дій. Роль потреб, емоцій, інтересів і світогляду у формуванні вольових
дій.

Структура  вольових  дій.  Компоненти  вольових  дій.  Роль  потязі  і  бажань  у
формуванні  мотивів  і  цілей  діяльності.  Зміст,  цілі  і  характер  вольової  дії.  Рішучість  і
процес  прийняття  рішення.  Типи рішучості  по  Джемсу.  Боротьба  мотивів  і  виконання
прийнятого рішення. 

Вольові  якості  людини  та  їх  розвиток.  Основні  якості  волі.  Самоконтроль  і
самооцінка.  Основні  етапи  і  закономірності  формування  вольових  дій  у  дитини.  Роль
свідомої дисципліни у формуванні волі.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Іспит

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

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

         5. Підсумковий контроль                                                   40.

Примітки:
1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним

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

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

3. Форма  призначена  для  складання  робочої  програми  навчальної
дисципліни.

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

5. Формат бланка – А4 (210297 мм).
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