




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Модуль «Загальна психологія» є складовою частиною дисципліни 

«Психологія». Робоча навчальна програма навчального модуля «Загальна 

психологія» є нормативним документом Київського університету імені Бориса 

Грінченка, який розроблено кафедрою загальної, вікової та педагогічної 

психології для студентів Інституту людини за напрямом підготовки 231 

Соціальна робота,  231 Соціальна робота /Соціальна педагогіка першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми очної 

(денної) форми навчання.  

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Програма визначає 

обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики, зміст навчального матеріалу модуля «Загальна 

психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Курс загальної психології є складовою частиною дисциплін психолого-

педагогічного циклу нормативного блоку.  

Соціальний педагог та соціальний працівник, вирішуючи актуальні для 

суспільства та кожного його члена проблеми, мають враховувати у своїй роботі 

закономірності, яким підлягає об'єкт їхнього впливу. Отже, спеціалістам даного 

профілю конче необхідні знання психологічних закономірностей.  

Мета курсу – розкрити закономірності функціонування та проявів психіки 

людини, особистості, сприяти на цій основі формуванню загальної 

психологічної культури та компетентності студентів, їх готовності до 

професійної діяльності, озброїти уміннями і навиками визначення 

психологічного контексту в умовах практичної діяльності. 

Завдання курсу: 

1.  Ознайомити студентів з основними критеріями визначення психології як 

науки, розкрити сутність психічних явищ, поняття свідомості людини  

2. Проаналізувати застосування методів дослідження психічних процесі та 

особистості у різних теоретичних концепціях.  

3. Висвітлити різні психологічні підходи до сутності психічних явищ, іхньої 

структури та етапах формування в онтогенезі.  

4. Виробити у студентів ряд практичних умінь та навичок; сприяти становленню 

професійного мислення соціального педагога; активізувати особистісний та 

творчий потенціал майбутнього фахівця.  

 В результаті засвоєння навчального модуля студенти повинні знати:  

 1. основні категорії, поняття загальної психології;  

 2. історичні передумови, перспективи розвитку психології;  

 3. головні теоретичні напрями сучасної психології  

 4. теоретично обґрунтовані методи дослідження психічних процесів та 

особистості.  

В результаті засвоєння дисципліни студенти повинні вміти:  

 - дотримуватися певного методологічного підходу до психологічного 

дослідження та аналізу психічних процесів та особистості клієнта;  



 - орієнтуватися у різноманітних теоріях, критично аналізувати різні підходи 

до основних психологічних категорій, враховувати отримані знання в 

практичній діяльності; 

 - визначати основні властивості особистості, психологічні механізми 

детермінації її поведінки;  

 - враховувати індивідуальність, неповторність, внутрішній потенціал 

самотворення особистості.   

Вивчення курсу також забезпечує оволодіння вміннями дослідження поведінки 

індивіда, в тому числі поведінки у навчальних ситуаціях.  
Під час семінарських занять та самостійної роботи студенти набувають 

уміння та навички: 

- використовувати теоретичні знання та практичні навички зі загальної 

психології для аналізу й діагностики власних особливостей особистісної 

та пізнавальної сфери; 

- здійснювати аналіз науково-методичної літератури з питань

загально-психологічної проблематики; 

- диференціювати прояви типових та індивідуальних психологічних 

особливостей суб’єктів дослідження. 

 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення навчального 

модуля, становить 90 год., із них 22 год. – лекції, 20 год. – семінарські 

заняття, 33 год. – самостійна робота, 6 год. – модульний контроль, 9 год. – 

семестровий контроль. 

Вивчення студентами навчального модуля «Загальна психологія» 

завершується складанням заліку. 



 

І. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Найменування 

показників 

 
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

 

 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань  

23 Соціальна  робота 
 

 
Нормативна 

Спеціальність 

   231 Соціальна робота, 

231 Соціальна 

робота/Соціальна 

педагогіка 

Модулів – 3  Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 1-й -й 

Загальна кількість 

годин – 90 
 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

 

 

 

 
Рівень вищої освіти: 

перший 

(бакалаврський) 

22 год. год. 

Семінарські 

20 год. год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

33 год. год. 

Семестровий контроль 

9 год. 

Вид контролю: 

залік  



 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ 

1 Психологія як наука 7 4 2  2  3  

2 Методи психологічної науки 5 2   2  2  3  

3 Розвиток психіки та становлення свідомості 

людини 

5 2 2            3        

Разом 19 12 6  4  9 2 

 

Змістовий модуль ІІ. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАНИ 

4 Увага 4 2 2    2  

5 Відчуття 4 2 2      

6 Сприймання 4 2   2  2  

7 Пам'ять 4 2 2    2  

8 Мислення 4 2 2    2  

9 Мовлення 3 2   2  1  

10 Уява 4 2   2  2  

11 Емоції та почуття 4 2 2    2  

12 Воля 4 2   2  2  

 Разом 35 20 10  8  15 2 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ І ДІЯЛЬНОСТІ 

13 Особистість 6 4 2  2  2  

14 Самосвідомість 2 2 2      

15 Діяльність 2 2   2    

16 Темперамент 5 2   2  3  

17 Характер 4 2 2    2  

18 Здібності   4 2   2  2       

Разом 29 16 6  8  9 2 

Семестровий контроль        9 

                              Разом за навчальним планом 90 42 22  20  33 15 



 

ІІІ. ПРОГРАМА 

 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ І. 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ 

 
                        Лекція 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА (2 год.) 

Психологія як наука та навчальна дисципліна. Огляд історії виникнення та 

становлення психології. Зміст міфологічного, філософського і наукового етапів 

розвитку психології. Предмет та завдання психології на сучасному етапі 

розвитку суспільства. Джерела психологічних знань. Поняття про побутову та 

наукову психологію. Сучасна система психологічних знань, предмети вивчення 

теоретичних та практичних галузей психології. Місце психології в системі 

науки. Поняття психіки, її функції та структура. 

Основні поняття теми: 

Психологія, міфологічний, філософський, науковий етапи розвитку психології, 

побутова і наукова психологія, загальна психологія, вікова психологія, 

педагогічна психологія, сімейна психологія, психологія праці, спорту, 

мистецтва, історія психології, інженерна, військова, юридична, медична 

психологія, психодіагностика, психоконсультування, психокорекція, 

психотерапія, психіка, пізнавальна, регулятивна та інструментальна функції 

психіки, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості. 
 

Семінар 1. Психіка як предмет вивчення психології. 

 

Лекція 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ (2год) 

Класифікація методів психології. Підхід Б. Г. Ананьєва. Поняття про 

спостереження. Види спостереження. Самоспостереження та інтроспекція. 

Психологічний експеримент. Лабораторний та природний експерименти як види 

психологічного експерименту. Формуючий та констатуючий експерименти. 

Поняття про залежну та незалежну змінні. Експериментальна гіпотеза.  

Психодіагностичний метод: тести, опитувальники, проективні методики. 

Специфіка психологічного обстеження. Інтерв'ю, бесіда, аналіз продуктів 

діяльності як методи здобуття інформації про особистість. Математико-

статистичні методи у психології. 

Основні поняття теми: 

Методологія, метод, експеримент, залежна змінна, незалежна змінна, гіпотеза, 

тести, спостереження, аналіз продуктів діяльності, соціометрія. 

 

Лекція 3. РОЗВИТОК ПСИХІКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ  

СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ (2 год) 

Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння природи психіки. Сигнальність як 

фундаментальна властивість психіки. Виникнення нервової системи та її роль у  

подальшому розвитку психіки. Розвиток психічного відображення у тварин. 

Сенсорна стадія розвитку психіки. Стадія перцептивної психіки. Стадія  



практичного інтелекту. Концепція О. М. Леонтьєва. Мозок та психіка. Функції 

психіки. Становлення свідомості людини. Свідомість та самосвідомість. 

Співвідношення свідомого та несвідомого у психіці людини. Неусвідомлюваний 

рівень психічної активності. Класифікація несвідомих явищ. Класифікація 

психічних явищ. Взаємозв'язок психічних процесів, станів та властивостей. 

Розвиток вищих психічних функцій у людини. 

Основні поняття теми: 

Навички, інстинкти, інтелектуальна поведінка, нервова система, тропізми, таксиси, 

подразливість, рефлекс, підсвідомість, свідомість, самосвідомість. 

 

Семінар 2. Методи психологічної науки. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАНИ 

 
Лекція 4. УВАГА (2 год.) 

Поняття про психічні стани, їх ознаки. Увага як стан свідомості, її 

функції та фізіологічні основи. Види уваги за спрямованістю та активністю 

свідомості. Статичні та динамічні властивості уваги. Проблема неуважності, її 

причини та способи подолання. 

Основні поняття теми: 
Психічні стани, пізнавальна сфера, увага, внутрішня та зовнішня увага, 

мимовільна, довільна та післядовільна увага, зосередженість, стійкість, обсяг, 

переключення, розподіл уваги, неуважність, розсіяність уваги. 

 

Лекція 5. ВІДЧУТТЯ (2год.) 

Поняття про чуттєвий рівень пізнання людиною дійсності. Відчуття як 

базовий пізнавальний процес. Зміст пізнавальної, орієнтувальної й захисної 

функцій відчуттів. Поняття сенсорної депривації. Робота аналізаторів – 

фізіологічна основа відчуттів. Класифікація видів відчуттів і їх 

характеристика. Явище взаємодії відчуттів. Основні сенсорні властивості 

людини. 

Основні поняття теми: 
Пізнавальні процеси, чуттєвий рівень пізнання, відчуття, аналізатор, 

рецептор, сенсорна діяльність, пізнавальна, орієнтувальна, захисна функції 

відчуттів, сенсорна депривація, здорові, слухові, нюхові, смакові, шкіряні, 

дотикові, температурні, вібраційні, органічні відчуття, рухові, больові 

відчуття, відчуття рівноваги, взаємодія відчуттів, адаптація,  синестезія,  

сенсибілізація, компенсація, чутливість, абсолютний поріг, абсолютна 

чутливість, поріг розрізнення. 



 

Семінар 3. Сприймання.  

Лекція 6. ПАМ’ЯТЬ (2 год.) 

Поняття про пам’ять як пізнавальний процес, її роль в психічній діяльності 

людини. Наукові підходи до визначення механізмів роботи пам’яті – психологічні 

та фізіологічні теорії мнемічної діяльності. Класифікація видів пам’яті за об’єктом, 

тривалістю збереження матеріалу, активністю свідомості. Процеси пам’яті, їх 

функції та механізми роботи. Мнемічні якості людини. 

Основні поняття теми: 

Пам’ять, мнемічна діяльність, уявлення пам’яті, теорії функціонування пам’яті, 

образна пам’ять, рухова пам’ять, емоційна пам’ять, словесно-логічна пам’ять, 

короткочасна, довготривала і оперативна пам’ять, мимовільна та довільна 

пам’ять, запам’ятовування, осмислене та механічне запам’ятовування, 

збереження, забування, відтворення, впізнавання, пригадування,  спогади, 

амнезія, мнемотехніка, мнемічні якості,  ремінісценція. 

 

 

Лекція 7. МИСЛЕННЯ (2 год.) 

Поняття про раціональний рівень пізнання. Мислення як пізнавальний процес, 

його специфіка та функції. Опосередкований та узагальнений характер 

мислительної діяльності людини. Фізіологічні основи мислення. Поняття про види, 

форми та операції мислення. Характеристика простих та складних операцій 

мислення людини. Види мислення: альтернативні класифікації. Поняття про 

вербальні та невербальні форми мислення, їх зміст. Індивідуальні мислительні 

якості людини. Поняття про інтелект. Роль мислення в інтелектуальній діяльності 

людини. 

Основні  поняття теми: 
Раціональний рівень пізнання, мислення, операція мислення, форма мислення, 

вид мислення, порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, 

конкретизація, систематизація, схематизація, класифікація, вербальні та 

невербальні форми мислення, образ, поняття, судження, умовисновок, 

предметно-дійове мислення, наочно-образне, абстрактне мислення, саногенне та 

патогенне мислення, теоретичне і практичне мислення, якості мислення, 

самостійність, широта, глибина, лабільність, швидкість, критичність мислення, 

інтелект. 

 

Семінар 4. Мовлення. 

Семінар 5. Уява. 

 

Лекція 8. ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ (2 год.) 
Поняття про афективну сферу психіки, її функції для особистості. Позитивні та 

негативні наслідки дії афективного простору особистості. Взаємозв’язок афективної 

сфери з іншими проявами психіки людини. Емоції та почуття, їх диференціація. 

Фізіологічні основи переживання емоцій та почуттів, їх вісцеральні та експресивні 



 

прояви. Види емоцій та почуттів: альтернативні класифікації. Характеристика 

типових емоційних станів людини. Поняття афективної культури особистості, її 

виховання. 

Основні поняття теми: 

Афективна сфера психіки, емоція, почуття, афективний простір, сигнальна та 

регулятивна функції емоцій, вісцеральні та експресивні прояви  емоцій  та 

почуттів, позитивна, негативна та нейтральна емоція, стенічна й астенічна 

емоція, афект, стрес, дистрес, настрій, фрустрація, вищі почуття, інтелектуальні, 

моральні, праксичні та естетичні почуття, пристрасті, захоплення, амбі- 

валентність почуттів, афективна культура. 

 

Семінар 6. Воля. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ 

ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Лекція 9. ОСОБИСТІСТЬ (2 год.) 

Диференціація та співвідношення понять «індивід», «особистість», 
«індивідуальність». Альтернативні підходи до тлумачення поняття особистості у 

психології. Психологічна структура особистості, її релятивізм та функціональне 

призначення. Зміст структури особистості за А.В.Петровським та К.К.Платоновим. 

Аналіз факторів формування особистості в онтогенезі. Особистість як суб’єкт та 

об’єкт соціальної взаємодії. Поняття про соціальні ролі особистості, характеристика 

їх ознак та видів. 

Основні поняття теми: 

Людина, індивід (індивідуум), особистість, індивідуальність, структура 

особистості, пізнавальна, афективно-вольова, мотиваційна та індивідуально- 

типологічна сфери особистості, інтраіндивідна, інтеріндивідна та метаіндивідна 

підсистеми особистості, спрямованість особистості, соціалізація, біологічний і 

соціальний фактори формування особистості, соціальна роль, деструктивна і 

конструктивна соціальні ролі. 

 

Семінар 7. Проблема трактування поняття особистості в психології 

 

Лекція 10. САМОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ (2 год.) 
Поняття про самосвідомість. Функції самосвідомості в психічній діяльності 

людини. Структура самосвідомості. Образ «Я» – центральний компонент структури 

самосвідомості, його зміст та вияви. Рефлексія як механізм самоусвідомлення та 

самоаналізу. Самооцінка, її види та механізми формування. Проблема впливу 

самооцінки на психічне здоров’я особистості. Поняття про рівень домагань. 

Психологічний  захист,  його  зміст  та  призначення.  Робота  конструктивних  та 



 

деструктивних механізмів психологічного захисту. 

Основні поняття теми: 

Самосвідомість, Я-концепція, самоусвідомлення, образ «Я», Я-реальне, Я- 

ідеальне, Я-динамічне, Я-фантастичне, когнітивний, емоційно-оцінковий, 

поведінковий компонент образу «Я», рефлексія, самооцінка, адекватна та 

неадекватна самооцінка, завищена та занижена самооцінка, конфліктна та 

гармонійна самооцінка, референтна група, комплекс неповноцінності, очікувана 

оцінка, рівень домагань, психологічний захист, афект  неадекватності, 

заперечення, витіснення, проекція, ідентифікація, раціоналізація, компенсація, 

втеча (ізоляція), формування реакції, сублімація, регресія. 
 
 

Семінар 8. Діяльність 

Семінар 9. Темперамент 

 

 

 
Лекція 11. ХАРАКТЕР (2год.) 

Поняття про характер як психічну властивість особистості. Огляд історії 

розвитку характерологічних вчень. Фізіологічні основи формування та вияву 

характеру. Місце характеру в загальній структурі особистості, його зв’язок з 

темпераментом. Структура рис характеру. Проблема співвідношення 

індивідуального та типового у характері. Поняття акцентуації рис характеру. 

Механізми формування характеру в онтогенезі. Поняття національного характеру. 

Основні поняття теми: 
Характер, риса характеру, візуальна психодіагностика, френологія, спрямованість 

характеру, ставлення до праці, ставлення до себе, ставлення до інших, ставлення до 

природи, речей, розумові, моральні, емоційні та вольові риси характеру, 

акцентуація рис характеру, гіпертимний, циклоїдний, лабільний, астено- 

невротичний, сенситивний, тривожно-педантичний, інтровертований, збудливий, 

демонстративний, нестійкий типи акцентуації, національний характер. 

 

Семінар 10. Здібності 

 



 

ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Змістовий модуль І. 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ 

Семінар 1. 

Тема: Психіка як предмет вивчення психології (2 год.) 

План: 

1. Основні ознаки психології як науки. Історія розвитку науки. 

2. Аналіз змісту основних напрямків сучасної психології. 
3. Поняття, функції та структура психіки. 

4.Свідомість як найвища форма розвитку психіки. Рівні вияву психіки людини. 

Рекомендована література: 

 

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 7. 
Додаткова література: 11, 12, 15, 17, 20. 

 

Семінар 2. 

Тема: Методи психологічної науки. 

План заняття 

1. Теоретична частина. 

Понятійно-категоріальний апарат теми. 

1. Об'єктивні та суб'єктивні методи психологічного дослідження. 

2. Спостереження як метод дослідження 

3. Сутність психологічного експерименту. Види експерименту. 

4. Основні типи психологічних тестів. 

2. Виконання тестового завдання  

Рекомендована література: 

Основна література:  2, 3, 4, 6, 8, 10. 

Додаткова література: 11, 17, 20, 25. 

 

 

Змістовий модуль ІІ. 

ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАНИ 
Семінар 3. 

Тема: Сприймання (2 год.) 

План: 

1. Поняття про сприймання, його значення та фізіологічна основа. 

2. Характеристика видів сприймання. 

3.Аналіз основних властивостей сприймання. Проблема адекватності 

сприймання людиною навколишньої дійсності. 

4. Роль сприймання у пізнанні людиною дійсності. 



 

Рекомендована література: 

Основна література:  1, 3, 4, 7, 9, 10. 

Додаткова література: 11, 12, 17, 19, 22. 

 
Семінар 4. 

Тема: Мовлення (2 год.) 

План: 
1. Поняття про мову та мовлення як психологічні категорії. 

2. Функції мови та мовлення в психічній діяльності людини. 

3. Види мовлення та їх характеристика. 
4. Розвиток мовлення в процесі формування особистості. 

Рекомендована література: 

 

Основна література: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10. 
Додаткова література: 12, 13, 15, 19, 21, 27. 

 

Семінар 5. 
Тема: Уява (2 год.) 

План: 

1. Поняття про уяву як специфічний пізнавальний процес, її функції. 
2. Види уяви та їх характеристика. 

3. Механізми створення нових образів уявою. 
4. Роль уяви в творчій діяльності людини. 

Рекомендована література: 

Основна література: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 

Додаткова література: 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 25,27. 

 

Семінар 6. 
Тема: Воля (2 год.) 

План: 
 

1. Поняття  про  волю  як  психологічну  категорію,  її  функції в психічній 
 діяльності людини.   

2. Філософські та фізіологічні основи вольової регуляції.   

3. Аналіз вольових дій.   

4. Вольові якості особистості.   

Рекомендована література: 

Основна література:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Додаткова література: 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21. 



 

Змістовий модуль ІІІ. 

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ 

ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Семінар 7. 

Тема: Проблема трактування особистості в психології (2год.) 

План: 

1. Тлумачення особистості в теоріях фрейдизму та неофрейдизму (З.Фрейд, 

К.Юнг, А.Адлер, К.Хорні, Е.Фромм). 
2. Біхевіоризм про сутність та прояви особистості (Ф.Скіннер, Д.Уотсон). 

3. Трактування поняття особистості представниками гуманістичної психології 

(А.Маслоу, К.Роджерс). 

4. Погляди вітчизняних психологів на природу та сутність особистості 

(Л.Виготський, С.Рубінштейн, О.Леонтьєв, Г.Костюк). 

Рекомендована література: 

Основна література: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Додаткова література: 12, 15, 17, 18, 20, 22, 25. 

 

Семінар 8. 
Тема: Діяльність (2 год.) 

План: 

1. Поняття про діяльність, її функції та фізіологічні основи. 
2. Психологічна структура діяльності. 

3. Аналіз базових психологічних результатів діяльності. 
4. Основні онтогенетичні види діяльності людини. 

Рекомендована література: 

Основна література:  1, 3, 4, 5, 9. 

Додаткова література: 11, 12, 15, 21. 

 

Семінар 9. 

Тема: Темперамент (2 год.) 

План: 
1. Поняття про темперамент як індивідуальну психічну властивість людини. 

2. Проблема типології темпераментів. 

3. Властивості темпераменту. 

4. Проблема корекції проявів темпераменту людини. 

Рекомендована література: 

 

Основна література: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10. 

Додаткова література: 12, 17, 19, 21. 



 

Семінар 10. 
Тема: Здібності (2 год.) 

План: 

1. Поняття про здібності, їх природу. 

2. Види здібностей та їх характеристика. 

3. Кількісний та якісний вияв здібностей. Рівні розвитку здібностей. 
4. Проблема виявлення й  розвитку здібностей. 

Рекомендована література: Основна 

література:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Додаткова література: 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 

 

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ 

Тема 1. Психологія як наука – 3 год. 

Опрацювати за підручником та законспектувати питання «Сучасні напрямки 

психології» – 5 балів. 
 

Тема 2. Психологічне дослідження – 3 год. 

Опрацювати питання «Методи психології» за підручником.Надати порівняльну 

характеристику психологічним методам за наступною схемою - 5 балів:  

Метод Сутність 

методу 

Умови 

застосування 

Переваги 

методу 

Недоліки 

методу 

 

 

Змістовий модуль ІІ. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАНИ 

Теми 5-6. Відчуття, сприймання – 2 год. 

Опрацювати зміст тем за підручником та скласти порівняльну характеристику 

відчуттів та сприймань, виокремивши спільні та відмінні ознаки – 5 балів. 
 

Теми 8-9. Мислення, мовлення – 3 год. 

Скласти словник психологічної термінології за темами «Мислення», «Мовлення» 

– 5 балів. 

 

Змістовий модуль ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 13. Особистість – 2 год. 
Порівняти підходи до особистості у вітчизняній психології - 5 балів 

Автори концепцій  Визначення особистості 

Бехтєрєв В.М.   

Мясищев В.М.  

Мерлін В.С.  

Рубінштейн С.Л.  



Ананьєв Б.Г.  

Леонтьєв О.М.  

 

Тема 14. Темперамент – 3 год. 

Опрацювати  зміст  теми  за  підручником та  скласти  таблицю  паспортів  типів 

темпераментів – 5 балів. 

Дослідницьке завдання 

 

Дослідницьке завдання з модуля «Психологія загальна» - це вид практичної роботи 

студента, що містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень 

його навчальної компетентності.  

Мета завдання: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Види дослідницького завдання:  

 конспект-презентація із теми (модуля) за заданим планом;  

 конспект-презентація із теми (модуля) за планом, який студент розробив 

самостійно;  

 Підготовка блоку тестових завдань за темою (30 питань)  

Оцінка дослідницького завдання  є обов'язковим балом, який враховується при 

підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з модуля «Психологія 

загальна».  

Студент може набрати максимальну кількість балів за дане завдання - 30 балів.  

 

Тематика дослідницьких завдань 
 1. Предмет, мета й завдання психологічної наук  

2. Міжпредметні зв'язки психологічної науки  

3. Становлення психологічної науки.  

4. Методи психологічної науки.  

5. Розвиток психіки та становлення свідомості людини  

6. Відчуття  

7. Сприймання  

8. Відчуття та сприймання як процеси пошуку інформації.  

9. Увага, память  

10.Мова, мислення, уява  

11. Інтелект як інтегральна характеристика особистості 

 12.Афективна сфера  

13. Воля як психічний процес  

 14. Мотиваційна сфера людини та спрямованість  

15.Загальне поняття про особистість  

16. Сучасні психологічні теорії особистості  

17. Загальна характеристика основних вітчизняних теорій особистості  

18. Темперамент  

19. Характер  

20. Задатки та здібності 
 

 



Критерії оцінювання завдання 

№ 

з/п 

Критерії оцінювання завдання Максимальна кількість 

балів 

1 Змістовність та зрозумілість питань 10 

2 Відповідність та адекватність запропонованих 

відповідей 

10 

3 Відповідність завдань навчальній темі 3 

4 Широта охоплення навчальної теми 2 

5 Дотримання заданої кількості завдань 3 

6 Дотримання вимог щодо технічного 

оформлення завдання 

2 

 

Шкала оцінювання завдання 

 

Рівень Кількість балів, що 

відповідає рівню  

 

 

Оцінка за виконання 

традиційною системою 

Високий 25-30  

 

Відмінно 

Достатній 20-24  

 

Добре 

Середній 15-19  Задовільно 

 Низький До 14  Незадовільно 

    
 

2 .  VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  

3 .  КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

4. 

5 .  Навчальні досягнення студентів із модуля «Загальна психологія» оцінюються 

за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС), в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

6 .  Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ХІ), де 

зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 

контролю подано у таблиці 7.1. 
7. 

 

Розрахунок рейтингових балів за видами 

поточного  контролю 

Таблиця 7.1 



 

№ 

п/п 

 

Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових 

балів 

1 Відвідування лекцій 11 

2 Семінарські заняття 110 

3 Дослідницьке завдання 30 

4 Самостійна робота 30 

5 Модульні контрольні роботи 75 

6 Загальна максимальна кількість поточних балів 256 

7 Коефіцієнт 2,56 
8. 

9. 

10. 

11. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

9 .  У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з модуля 

«Загальна психологія» застосовуються такі методи: 
10. 

методи усного контролю: індивідуальне опитування,

 фронтальне опитування, співбесіда, екзамен; 
методи письмового контролю:  письмове тестування, модульна 

контрольна робота, есе. 

методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 

 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 

подано у табл. 7.2. 

          Таблиця 7.2 

Порядок переведення рейтингових показників успішності  

у європейські оцінки ECTS 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками. 

В 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок. 

С 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок. 

D 69-74 балів Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого вивчення або професійної діяльності. 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 



FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання 
– незадовільний рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання. 

F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни.  

     



 

VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція, семінар, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація, аналіз 

відеофрагментів. 

• Практичні: вправи. 

2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:  

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під  керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з друкованими та електронними 

інформаційними носіями; дослідницьких завдань. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 
пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 
новизни, брейнштормінг. 
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– [3- тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с. 
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П.А. – К.: Вища шк., 2001. – 487 с. 
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9. Психологія: Підручник / [Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; 

за ред. Ю.Л. Трофімова]. –  К.: Либідь, 2001. – 560 с. 
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ХІ. Навчально-методична карта навчального модуля дисципліни «Психологія: Модуль 1. Загальна психологія» 

спеціальності 231 Соціальна робота, 231 Соціальна робота / Соціальна педагогіка 
Разом:  90 год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 20 год.,  модульний контроль – 6  год., самостійна робота – 33 год, семестровий контроль - 9 год. 

Вид контролю - залік. Коефіцієнт – 2,56. 
 

 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 

Назва модуля Загальні питання психології Психічні процеси та стани Психологічна характеристика 

особистості та діяльності 

К-сть балів за 

модуль 

70 балів 94 бали 92 бали 

 

Теми лекцій 
1. Психологія як наука – 1 бал. 
2. Методи психологічної 

науки – 1 бал. 

3. Розвиток психіки та становлення 

свідомості людини – 1 бал. 

4. Увага – 1 бал. 
5. Відчуття – 1 бал. 

6. Пам’ять – 1 бал. 

7. Мислення – 1 бал. 

8. Емоції та почуття – 1 бал. 

9. Особистість – 1 бал. 
10. Самосвідомість – 1 бал. 

11. Характер – 1 бал. 

 

Теми семінарів 
1. Психіка як предмет психології – 

11 балів. 

2. Методи психологічної науки – 

11 балів. 

3. Сприймання – 11 балів. 
4. Мовлення – 11 балів. 

5. Уява – 11 балів. 

6. Воля – 11 балів. 

7. Проблема трактування 

особистості в психології – 11 

балів. 

8. Діяльність – 11 балів. 
9. Темперамент – 11 балів. 

10. Здібності – 11 балів. 

Дослідн. завдан.  Розробка тестових завдань – 30 балів  

Самостійна 

робота 

Конспект першоджерела – 5 балів 

Таблиця методів психології – 5 балів 

Порівняльна характеристика - 5 балів 

Термінологічний словник – 5 балів 

Табл. Порівнян. підходів до особ. – 5 
балів 

Таблиця типів темпераментів – 5 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота – 25 

балів 

Модульна контрольна робота – 25 балів Модульна контрольна робота – 25 балів 

Підсумковий 

контроль 

 Залік  
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