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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  основна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3/90 

Курс 1  

Семестр 1  

Кількість змістових модулів з розподілом:  3 

Обсяг кредитів 3  

Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні 42  

Модульний контроль 6  

Семестровий контроль 8  

Самостійна робота 34  

Форма семестрового контролю залік  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – розкрити закономірності функціонування психіки людини, 

сприяти на цій основі формуванню загальної психологічної культури та 

компетентності студентів, озброїти уміннями і навиками визначення 

психологічного контексту в умовах практичної діяльності. 

Завдання курсу: 

1. Ознайомити студентів з визначення психології як науки, розкрити 

сутність психічних явищ, структури свідомості людини  

2. Сприяти формуванню здатності до критичного мислення, аналізу та 

синтезу, до прогнозування результатів роботи з урахуванням 

найважливіших факторів соціального середовища.  

3. Формувати здатність визначати та враховувати особливості різних груп 

отримувачів послуг.  

4. Сприяти розвитку вміння застосовувати інструменти оцінювання та 

вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості 

та соціального оточення. 

 

2. Результати навчання за дисципліною: 

• визначати та враховувати у роботі різні рівні фізичного, психічного, 

соціального, духовного, інтелектуального розвитку особистості, її 

потреби, цінності тощо 

• демонструвати обізнаність у різних галузях психології, знання 

психічних властивостей особистості на різних вікових етапах її 

розвитку. 
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• вміти досліджувати психічні явища; володіти інструментами 

оцінювання і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей 

особистості.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план  

 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між 

видами робіт 
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і 

Змістовий модуль 1. Вступ до загальної психології 

Тема 1. Предмет психології, її задачі 12 2 2    8 

Тема 2. Методи психології. 12 2 2    8 

Тема 3. Походження психіки і 

розвиток свідомості людини 

4 2 2     

Модульний контроль 2  

Разом 30 6 6    16 

Змістовий модуль 2. Психічні процеси та стани людини 

Тема 4. Відчуття та сприймання 4 2 2     

Тема 5. Увага та пам'ять  4 2 2     

Тема 6. Мислення. Уява. Мовлення 4 2 2     

Тема 7. Емоційна сфера людини 4 2 2     

Тема 8. Вольова сфера особистості 12 2 2    8 

Модульний контроль 2       

Разом 30 10 10    8 

Змістовий модуль 3. Психологічні властивості особистості 

Змістовий модуль 8. Темперамент 

Тема 9. Темперамент та характер. 14 2 2    10 

Тема 10.Загальна характеристика 

здібностей  

4 2 2     

Тема 11. Мотиваційна сфера 

особистості 

2 2      
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Модульний контроль 2       

Разом 22 6 4    10 

Семестровий контроль 8       

Усього 90 22 20    34 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Вступ до загальної психології 

Лекція 1. Предмет психології  і її задачі (2 год.) 

Предмет психології. Психологія як наука про психіку і психічні явища. 

Зв’язок психології з іншими науками. Галузі психологічної науки. 

Теоретична та практична психологія. 

Основні поняття теми: 

Психіка, психологія, наукова психологія 

Семінарське заняття 1. Предмет та структура психології. 

 

Лекція 2. Методи психології (2 год.) 

Загальне уявлення про методи наукового дослідження. Дослідницькі методи 

в психології та методи активного психологічного впливу. Основні групи 

психологічних методів: об’єктивні і суб’єктивні. Основні суб’єктивні методи 

психології: спостереження, включене спостереження, самоспостереження, 

опитування (письмове, усне, вільне). Основні типи психологічних тестів. 

Проективні тести. Експеримент як основний метод сучасної психології.   

Основні поняття теми 

Психологічне дослідження, науковий метод, спостереження, експеримент, 

тест.  

Семінарське заняття 2. Методи наукової психології. 

 

Лекція 3. Походження психіки і розвиток свідомості людини (2 год.). 

Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії. Природа і 

механізми психічних явищ. Основні функції психіки. Забезпечення адаптації 

до умов зовнішнього середовища — інтегративна функція психіки. 

Свідомість як вищий рівень психічного відображення і вищий рівень 

саморегуляції. Взаємозв’язок розвитку мозку і психіки людини. Проблема 

співвідношення фізіологічних і психічних процесів. 

Основні поняття теми 

Відображення, психічний образ, переживання, діяльність, «Я-концепція», 

свідомість, самосвідомість 

Семінарське заняття 3. Структура свідомості людини. 

  

Змістовий модуль 2.  

Психічні процеси та стани людини 

Лекція 4. Відчуття  та сприймання (2 год.). 
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Загальне поняття про відчуття. Рефлекторний характер аналізатора. Види 

відчуттів. Властивості відчуттів. Пороги відчуттів. Основний психофізичний 

закон Вебера-Фехнера. Сприйняття як цілісне відображення предметів. 

Фізіологічні механізми сприйняття. Основні властивості сприйняття: 

предметність, цілісність, константність, структурність, усвідомленість, 

апперцепція, активність. Явище апперцепції. Поняття про ілюзію. 

Основні поняття теми 

Відчуття, аналізатор, рецептор, пороги відчуттів, сприймання, аперцепція  

Семінарське заняття 4. Відчуття та сприймання: основні види і 

властивості 

 

Лекція 5. Увага  та пам'ять (2 год.) 

Увага як психічний феномен. Основні види уваги. Основні властивості уваги. 

Пам’ять як психічний процес. Основні механізми пам’яті. Теорії пам’яті.. 

Основні види запам’ятовування: довільне і мимовільне. . Осмислене і 

механічне запам’ятовування. Відтворення як процес відновлення образу. 

Навмисне і ненавмисне відтворення. Пригадування. Впізнання. Поняття про 

амнезію. Основні види пам’яті.  

Основні поняття теми 

Увага, домінанта, пам’ять, запам’ятовування, збереження, відтворення, 

забування 

Семінарське заняття 5. Пам’ять як психічний процес 

 

Лекція 6. Мислення. Уява. Мовлення (2 год.) 

Основні характеристики мислення. Класифікація мислення. Основні форми 

мислення. Основні види розумових операцій. Уява як процес перетворення 

уявлень. Види уяви. Поняття мови і мовлення. Функції мовлення. Слово як 

одиниця мовлення. Семантична та фонематична характеристика слова. 

Властивості мовлення. Фізіологічні основи мовлення. Порушення мовлення 

Основні поняття теми 

Мислення, уява, антиципація; мова, мовлення, афазія 

Семінарське заняття 6. Когнітивні психічні процеси. 

 

Лекція 15. Емоційна сфера людини (2 год.) 

Поняття емоції. Основні функції емоцій. Чуттєвий тон відчуття. 

Співвідношення понять “емоції” і “почуття”. Форми існування емоцій. 

Основні характеристики емоцій. Основні види емоцій. Класифікація емоцій. 

Амбівалентність емоцій. Основні характеристики настроїв. Почуття як стійке 

емоційне ставлення до значущого об’єкту. Види почуттів. 

Основні поняття теми 

Емоції, амбівалентність, афект, настрій, стрес, фрустрація, почуття  

Семінарське заняття 7. Емоції та почуття: механізми та властивості 
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Лекція 8. Вольова сфера особистості (2 год.). 

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. Ступені 

вольової регуляції. Основні психологічні теорії волі.Порушення вольової 

поведінки. 

Основні поняття теми 

Воля, потяг, бажання, боротьба мотивів, вольове зусилля.  

Семінарське заняття 8. Вольова регуляція поведінки людини 

 

Змістовий модуль 8. Психологічні властивості особистості  

Лекція 9. Темперамент і характер (2 год.). 

Темперамент як властивість особистості. Властивості нервової системи як 

основа темпераменту. Визначення характеру. Особливості характеру як 

психічного феномена. Характер як прижиттєве утворення. Закономірності 

формування характеру. Поняття про риси характеру. Поняття акцентуації і 

психопатії. Концепції К.Леонгарда й А.Є.Лічка.  

Основні поняття теми 

Темперамент, активність, емоційність, темп реакцій, характер, акцентуація, 

психопатія 

Семінарське заняття 9. Патології характеру. 

 

Лекція 10. Загальна характеристика здібностей (2 год.). 

Поняття про здібності. Класифікація здібностей. Характеристика загальних 

здібностей. Теоретичні і практичні здібності. Навчальні і творчі здібності. 

Рівні розвитку здібностей і індивідуальні відмінності. Основна класифікація 

рівнів розвитку здібностей. Вроджені задатки і генотип. Розвиток задатків як 

соціально обумовлений процес. 

Основні поняття теми 

Задатки, здібності, обдарованість, майстерність, талант, геніальність,  

Семінарське заняття 10. Здібності людини 

 

Лекція 27. Мотиваційна сфера особистості (4 год.) 

Потреба як вихідна форма активності живих організмів. Основні етапи 

формування і розвитку потреби. Поняття про мотив. Основні характеристики 

мотиваційної сфери людини: широта, гнучкість, ієрархізованість. Поняття 

про спрямованість особистості і мотивацію діяльності. Основні форми 

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

Основні поняття теми 

Потреба, мотив, мотивація, провідний мотив, внутрішня мотивація  
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5. Контроль навчальних досягнень 

 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 5 5 3 3 

Відвідування 

семінарських занять 

1 3 3 5 5 2 2 

Робота на 

семінарському занятті 

10 3 30 5 50 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 1 5 1 5 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 -  -  -  -  -  -  

Разом  71  90  55 

Максимальна кількість балів: 216 

Розрахунок коефіцієнта: 216:100=2,16 

 

5.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до загальної психології 

Тема 1. Предмет психології, її задачі – 8 год. 

Створити розгалужену схему зав’язків психології з іншими науками про 

людину – 5 балів 

Тема 3. Методи психології – 8 год. 

Надати порівняльну характеристику психологічним методам за наступною 

схемою – 5 балів:  
Метод Сутність 

методу 

Умови 

застосування 

Переваги 

методу 

Недоліки 

методу 

 

Змістовий модуль 2. Психічні процеси та стани людини 

Тема 20. Вольова сфера людини – 8 год. 

Запропонуйте рекомендації щодо розвитку волі у дитини. Визначте 

особливості батьківського впливу на кожному віковому етапі (ранній вік, 

дошкільний вік, молодший шкільний, підлітковий та юнацький) – 5 балів.  

 

Змістовий модуль 3. Психологічні властивості людини 

Тема 9. Темперамент і характер – 10 год. 
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Співставити типи акцентуацій характеру (за А.Є.Лічком). Визначити 

переваги та проблемні ситуації для кожного типу акцентуації – 5 балів 

Акцентуація Сильни сторони Слабкі сторони Рекомендації щодо 

корекції 

 

Критерії оцінювання виконання завдань для самостійної роботи: 

✓   своєчасність виконання навчального завдання – 1 бал; 

✓   повний обсяг їх виконання – 1 бал; 

✓   якість виконання навчального завдання – 2 бали;   

✓   творчий підхід у виконанні завдань – 1 бал. 

 

5.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється в тестовій формі. Правильна відповідь 

оцінюється в один бал.  

 

5.4. Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку на підставі оцінок, 

отриманих студентом протягом вивчення курсу.  

Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 



 

 

6. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія: Загальна психологія»  

для студентів спеціальності 023 Соціальна робота  
Разом: 90  год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 20 год., модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 34 год.  

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва 

модуля 

Вступ до загальної психології Психічні процеси та стани людини Психологічні властивості особистості 

Кіль-сть 

балів за 

модуль   

71 бал 90 балів 55 балів 

 

Теми  

лекцій 

 

1.Предмет психології, її задачі – 1 бал 

2. Методи психології – 1 бали 

3. Походження психіки та свідомості 

людини – 1 бал  

1.Відчуття та сприймання – 1 бал. 

2. Увага та пам’ять – 1 бал 

3. Мислення. Уява. Мовлення – 1 бал 

4. Емоційна сфера людини – 1 бал 

5. Вольова сфера особистості – 1 бал 

1.Темперамент та характер – 1 бал  

2. Здібності людини – 1 бал 

3. Мотиваційна сфера особистості – 1 бал 

Кількість 

балів 

3 5 3 

 

Теми 

семінарів 

 

 

1. Предмет та структура психології – 11 

балів 

2. Методи наукової психології – 11 балів  

3. Структура свідомості людини – 11 

балів 

1. Відчуття та сприймання: основні види 

та властивості – 11 балів 

2. Пам'ять як психічний процес – 11 балів 

3. Когнітивна сфера людини – 11 балів 

4. Емоції та почуття: види та властивості 

– 11 балів 

5. Вольова регуляція поведінки – 11 балів 

1. Патології характеру – 11 балів 

2. Здібності людини – 11 балів 

Кількість 

балів 

33 55 22 

Самостійна 

робота  

1. Схема зав’язків психологічної науки – 

5 балів 

2. Порівняльна х-ка методів психології – 

5 балів  

1. Розвиток вольової сфери – 5 балів 

 

1. Аналіз акцентуацій характеру – 5 

балів 

Кількість 10 5 5 
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балів 

Види 

поточного 

контролю 

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

Рейтингові 

бали 

Загальна кількість балів – 216 

Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 2,16  
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7. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, 

З.Огороднійчук та інш. – К.: ”А.П.Н.”, 2008. – 436 с.  

2. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / 

С.Д.Максименко, В.О.Зайчук, В.В.Клименко, В.О.Соловієнко. За заг. ред. акад. 

С.Д.Максименка – К.: Форум, 2010. – 543 с.  

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2011. – 487 с. 

4. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за 

ред. Ю.Л.Трофімова. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2010. – 560 с.  

5. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна 

психологія. Навч. посіб. – К.: «Центр учбової літератури», 2012 р.– 296 с. 

 

Додаткова література: 

1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособ. для вузов. – СПб.:Питер, 2010. – 

592 с. 

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2008.– 712 с. 

 


