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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 12/360 
Курс 1  
Семестр 1, 2  
Кількість змістових модулів з розподілом:  11 
Обсяг кредитів 12  
Обсяг годин, в тому числі: 360  

Аудиторні 154  
Модульний контроль 22  
Семестровий контроль 30  
Самостійна робота 154  

Форма семестрового контролю залік, екзамен  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни – розкрити методологічні засади вивчення 

психічної діяльності, основні закономірності функціонування психіки людини.  
Завдання курсу: 
 аналіз закономірностей функціонування психіки та засвоєння 
категоріально-понятійного апарату психології; 
 формування вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, 
аналізувати й узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; 
 набуття здатності використовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій, аналізувати та систематизувати 
одержані результати, формулювати аргументовані висновки та 
рекомендації.  
 формування здатності до конструктивної взаємодії з іншими людьми, 
незалежно від їх походження та особливостей культури, і поваги до 
різноманітності. 
 формування прагення до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку, самореалізації. 

 
3. Результати навчання за дисципліною:  
 визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 
 демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 
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 ілюструвати прикладами закономірності та особливості 
функціонування та розвитку психічних явищ. 

 здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну 
позицію, робити самостійні висновки. 

 формулювати мету, завдання психологічного запиту клієнта, володіти 
навичками збору первинного матеріалу. 

 рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 
результатів психологічного анамнезу, формулювати аргументовані 
висновки. 

 презентувати результати власних навчальних досліджень 
усно / письмово для поінформованої аудиторії, формулювати 
розгорнутий аналіз та тези досліджень. 

 складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до запиту. 

 взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерні 
та вікові особливості. 

 демонструвати відповідальне ставлення до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога. 

 демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план  
 
 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між 
видами робіт 

С
ам

ос
ті

йн
а 

 Аудиторна 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

и 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн
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Змістовий модуль 1. Вступ до загальної психології 
Тема 1. Предмет психології, її задачі 12 2 2    8 

Тема 2. Методологічні принципи 
психології 

2 2      

Тема 3. Методи психології. 14 4 2    8 
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Модульний контроль 2  

Разом 30 8 4    16 

Змістовий модуль 2. Поняття про психіку. Свідомість людини 
Тема 4. Поняття про психіку.  2 2      

Тема 5. Еволюція психіки: розвиток 
психіки тварин 

12 2     10 

Тема 6. Походження і розвиток 
свідомості людини 

2 2      

Тема 7. Неусвідомлювані психічні 
процеси. 

12 4     8 

Модульний контроль 2       

Разом 30 10     18 

Змістовий модуль 3. Сенсорно-перцептивна сфера людини 
Тема 8. Відчуття 14 2 2 2   8 

Тема 9. Сприймання 14 2  2   10 
Модульний контроль 2  

Разом 30 4 2 4   18 

Змістовий модуль 4. Мнестична сфера людини 
Тема. 10. Увага 12 2  4   6 

Тема 11. Пам’ять 16 4  6   6 
Модульний контроль 2  

Разом 30 6  10   12 

Змістовий модуль 5. Когнітивна сфера людини 
Тема 12. Мислення 14 4  4   6 

Тема 13. Інтелект 6 2 2 2    

Тема 14. Уява. Мовлення 8 2  6    
Модульний контроль 2  

Разом 30 8 2 12   6 

Усього за 1 семестр 150 36 8 26   70 

Змістовий модуль 6. Емоційна сфера особистості 
Тема 15. Загальна характеристика 
емоцій 

6 4  2    

Тема 16. Фізіологічні основи і 
психологічні теорії емоцій. 

11 2  2   7 

Тема 17. Почуття як вища форма 
емоційного переживання  

11 2 2    7 

Модульний контроль 2       
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Разом 30 8 2 4   14 

Змістовий модуль 7. Регуляція психічної діяльності 
Тема 18. Поняття про адаптацію 
людини. 

6 2 2 2    

Тема 19. Емоційний стрес і 
регуляція емоційних станів 

10 4  6    

Тема 20. Вольова регуляція 
поведінки 

12 4  2   6 

Модульний контроль 2       

Разом 30 10 2 10   6 

Змістовий модуль 8. Темперамент 
Тема 21. Темперамент як одна з 
базових психічних властивостей 
особистості. 

20 4 2 4   8 

Тема 22. Індивідуальний стиль 
діяльності 

8 2     8 

Модульний контроль 2       

Разом 30 6 2 4   16 

Змістовий модуль 9. Характер 
Тема 23. Характер як одна з базових 
психічних властивостей особистості. 

14 2 2 2   8 

Тема 24. Патологія характеру. 14 2  2   10 
Модульний контроль 2       

Разом  4 2 4   18 

Змістовий модуль 10. Здібності людини 
Тема 25. Здібності  18 4  4   10 

Тема 26. Психологічні особливості 
обдарованих дітей 

10 2     8 

Модульний контроль 2       

Разом 30 6  4   18 

Змістовий модуль 11.  Діяльність і особистість 
Тема 27. Мотиваційна сфера 
особистості 

16 4 2 4   6 

Тема 28. Діяльність як основна 
форма активності особистості.  

 4 2    6 

Модульний контроль 2       

Разом 30 8 4 4   12 
Підготовка та проходження контрольних 
заходів 

30       

Усього 360 78 20 56   154 
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5. 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. Методологічні принципи психології (2 год.) 
Принципи психології. Принцип детермінізму в психології. Проблема 
взаємозв’язку біологічного і соціального в сучасних психологічних теоріях. 
Принцип єдності свідомості і діяльності Принцип розвитку.  

Основні поняття теми 
Методологія, метод, методика, принцип детермінізму, розвитку, єдності 
свідомості і діяльності, системності. 
 

Лекція 3. Методи психології (4 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. 
 

Змістовий модуль 2. 
Поняття про психіку. Свідомість людини 
Лекція 4. Поняття про психіку (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.  

Основні поняття теми 
Відображення, психічний образ, переживання, діяльність 
 

Лекція 5. Еволюція психіки: розвиток психіки тварин (2 год.). 
Подразливість. Чутливість. Інстинктивна поведінка тварин і стадія 
елементарної поведінки. Стадія навичок і предметного сприйняття, її основні 
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особливості. Стадія інтелектуальної поведінки. Основні особливості стадії 
інтелектуальної поведінки. Концепція Леонтьєва-Фабрі. 

Основні поняття теми 
Подразливість, чутливість, тропізм, рефлекс, навичка, предметне сприйняття, 
інтелектуальна поведінка 
 

Лекція 6. Походження і розвиток свідомості людини (2 год.). 
Свідомість як вищий рівень психічного відображення і вищий рівень 
саморегуляції. Активність і інтенціональність – основні характеристики 
свідомості. Рефлексія і мотиваційно-ціннісний характер свідомості. “Я-
концепція”. Взаємозв’язок розвитку мозку і свідомості людини. Проблема 
співвідношення фізіологічних і психічних процесів. Роль праці у формуванні 
і розвитку свідомості людини. Концепція О.М.Леонтьєва. 

 
Основні поняття теми 

«Я-концепція», свідомість, самосвідомість  
 

Лекція 7. Неусвідомлювані психічні процеси (4 год.). 
Загальна характеристика проблеми неусвідомлюваних психічних процесів. 
Класифікація неусвідомлюваних процесів. Концепція неусвідомлюваної 
установки Д.М.Узнадзе. Неусвідомлювані спонуки свідомих дій. 
Дослідження неусвідомлюваних процесів 3.Фрейдом. Теорія несвідомого. 
Механізми витиснення й опору. Надсвідомі процеси. Співвідношення 
свідомих і надсвідомих процесів.  

Основні поняття теми 
Несвідоме, неусвідомлювані дії, колективне несвідоме, витіснення, опір, 
установки, надсвідомі процеси. 
 

Змістовий модуль 3.  
Сенсорно-перцептивна сфера людини  

Лекція 8. Відчуття (2 год.). 
Загальне поняття про відчуття. Фізіологічні механізми відчуття. Поняття про 
аналізатори. Рефлекторний характер аналізатора. Види відчуттів. Поняття 
про модальність відчуттів. Класифікація відчуттів по модальності. 
Властивості відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість, просторова 
локалізація. Абсолютний і відносний пороги відчуттів. Основний 
психофізичний закон Вебера-Фехнера. Поняття про сенсибілізацію. Явище 
синестезії. 

Основні поняття теми 
Відчуття, аналізатор, рецептор, пороги відчуттів, закон Вебера-Фехнера  
Семінарське заняття 3. Відчуття: суть, основні види і характеристики 
Практичне заняття 1. Відчуття як початкова ланка пізнавальних 
процесів 
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Лекція 12. Сприймання (2 год.). 
Загальна характеристика сприйняття. Сприйняття як цілісне відображення 
предметів. Фізіологічні механізми сприйняття. Рефлекторна основа 
сприйняття по І.П.Павлову. Основні властивості сприйняття: предметність, 
цілісність, константність, структурність, усвідомленість, апперцепція, 
активність. Явище апперцепції. Поняття про ілюзію сприйняття.  

Основні поняття теми: 
Сприймання, аперцепція, предметність, цілісність, константність, 
динамічний стереотип 
Практичне заняття 2. Сприймання. 
 

Змістовий модуль 4. Мнестична сфера людини 

Лекція 10. Увага (2 год.) 

Поняття про увагу. Увага як психічний феномен. Основні види уваги. 
Мимовільна увага і фактори, що її спонукають. Особливості довільної уваги. 
Соціальні фактори довільної уваги. Післядовільна увага. Основні властивості 
уваги. Психофізичні характеристики стійкості уваги і її основні умови. 
Концентрація і розподіл уваги. Перенесення і обсяг уваги.  

Основні поняття теми 
Увага, довільна увага, мимовільна увага, післядовільна увага, домінанта, 
Практичне заняття 3-4. Увага. 
 

Лекція 11. Пам’ять: визначення, процеси, механізми, види (4 год.). 
Пам’ять як психічний процес. Основні механізми пам’яті: запам’ятовування, 
збереження, впізнання і відтворення. Теорії пам’яті. Основні процеси і 
механізми 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 
Пам’ять, запам’ятовування, збереження, впізнання і відтворення, забування 
Практичне заняття 5-7. Пам’ять  
 

Змістовий модуль 5. Когнітивна сфера людини 
Лекція 12. Мислення (4 год.) 

Основні характеристики мислення. Фізіологічні основи мислення. 
Класифікація мислення. Основні форми мислення. Основні види розумових 
операцій. Суть операції порівняння. Безпосереднє й опосередковане 
порівняння. Умовивід за аналогією. Аналіз і синтез як основні операції 
мислення. Абстракція як процес відволікання. Суть індуктивного умовиводу. 
Поняття дедукції. 

Основні поняття теми 
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Мислення, наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення, 
поняття, судження, умовивід,  
Практичне заняття 8-9. Мислення. 
 

Лекція 13. Інтелект (2 год.). 
Поняття про інтелект. Інтелект і поведінка людини. Вроджене і набуте в 
інтелекті. Експериментальні дослідження А.Біне і Т.Симона. Тест Стенфорд-
Біне. Тест Векслера. Критеріально-орієнтовані тести. Тести досягнень. 
Експериментальна концепція Дж.Гілфорда. Теорії інтелекту Р. Кеттелла і 
Г.Айзенка 

Основні поняття теми 
Інтелект, проблемна ситуація, стратегії мислення, інсайт,  
Семінарське заняття 4. Поняття про інтелект. 
Практичне заняття 10. Інтелект: діагностика та інтерпретація. 
 

Лекція 14. Уява. Мовлення (2 год.). 
Уява як процес перетворення представлень. Види уяви. Основні етапи 
формування уявлюваних образів. Аналіз, абстрагування, синтез. Аглютинація 
як механізм формування образів уяви. Схематизація і акцентування. Поняття 
мови і мовлення. Функції мовлення. Слово як одиниця мовлення. 
Семантична та фонематична характеристика слова. Властивості мовлення. 
Фізіологічні основи мовлення. Мовленнєві мозкові центри Брока і Вернике..  

Основні поняття теми 
Уява, антиципація; мова, мовлення, центри Брока, Вернике, афазія 
Практичне заняття 11. Мова і мовлення 
Практичне заняття 12-13. Уява.  
 

Змістовий модуль 6. 
Емоційна сфера особистості 

Лекція 15. Загальна характеристика емоцій (4 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. 

Основні поняття теми 
Емоції, амбівалентність, афект, настрій, стрес, фрустрація  
 

Лекція 16. Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій (2 год.). 
Проблема дослідження емоцій у XVIII-XIX ст. Концепції Й.Ф.Гербарта, 
В.Вундта. Концепція походження емоцій Ч.Дарвіна. Теорія емоцій Джемса–
Ланге. Теорія емоцій У.Кеннона. Теорія когнітивного дисонансу 
Л.Фестингера. Інформаційна концепція емоцій П.В.Симонова. Фізіологічні 
основи емоцій. Роль другої сигнальної системи у формуванні емоцій. 

Основні поняття теми 
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Периферійна теорія емоцій, когнітивний дисонанс  

Лекція 17. Почуття як вища форма емоційного переживання (2 год.). 
Поняття про почуття. Співвідношення понять «почуття» та «емоція». 
Почуття як стійке емоційне ставлення до значущого об’єкту. Характеристика 
емоційних ставлень. Класифікація почуттів. Характеристики різних почуттів. 
Симпатія і антипатія. Дружба. Закоханість. Любов. Кохання. Ворожість. 
Заздрість. Ревнощі. Задоволеність. Щастя. Гордість.  

Основні поняття теми 
Почуття, інтелектуальні почуття, праксичні почуття, моральні почуття, 
естетичні почуття. 
Семінарське заняття 5. Поняття про почуття: суть, основні види і 
характеристики 
Практичне заняття 14-15. Емоції 

 
Змістовий модуль 7. 

Регуляція психічної діяльності 
Лекція 18. Поняття про адаптацію людини (2 год.). 

Особливості взаємодії людини з навколишнім середовищем. Поняття 
гомеостазу. Роботи К.Бернара й У.Кеннона. Визначення адаптації. Рівні 
адаптації: фізіологічний, психічний, соціальний. Загальне уявлення про 
функціональний стан організму. Поняття психічного стану. Критерії оцінки 
функціонального стану. Межові стани й адаптація. Адаптаційний бар’єр.  

Основні поняття теми 
Гомеостаз, адаптація, психічний стан, психофізіологічний стан, адаптаційний 
бар’єр  
Семінарське заняття 6. Поняття про адаптацію та регуляцію психічних 
станів 
Практичне заняття 16. Визначення психофізіологічних станів організму 
 

Лекція 19. Емоційний стрес і регуляція емоційних станів (4 год.). 
Поняття стресу та його особливості. Теорії емоцій (психоорганічні, 
когнітивні, мотиваційні, інформаційні теорії, теорія базових емоцій). 
Концепції стресу. Класична теорія стресу Г. Сельє. Поняття фізіологічного й 
психологічного стресу (Р. Лазарус). Регуляція емоційних станів. Функції 
психологічного захисту. Роль фрустрації у формуванні стресових станів.  

Основні поняття теми 
Стрес, дистрес, тривога, резистентність, виснаження 
Практичне заняття 17. Діагностика стресу 
Практичне заняття. 18-19. Регуляція психічних станів 
 

Лекція 20. Вольова регуляція поведінки (4 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 
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вольової регуляції. Основні психологічні теорії волі. Підхід І.П.Павлова до 
розгляду проблеми волі. Трактування волі з позиції біхевіоризму. Концепція 
волі в роботах М.О.Бернштейна. Психоаналітичні концепції волі. 

Основні поняття теми 
Воля, потяг, бажання, боротьба мотивів, вольове зусилля.  
Практичне заняття 20. Воля 
 

Змістовий модуль 8. Темперамент 
Лекція 21. Темперамент як одна з базових психічних властивостей 

особистості (4 год.). 
Поняття про темперамент. Темперамент як властивість особистості. 
Визначення темпераменту по Б.М.Теплову. Властивості нервової системи як 
основа темпераменту. Вчення І.П.Павлова. Сила збудження і гальмування, 
врівноваженість і рухливість нервових процесів. Типи нервової системи по 
І.П.Павлову. Дослідження властивостей нервової системи, проведені 
Б.М.Тепловим і В.Д.Небиліциним. 

Основні поняття теми 
Темперамент, пластичність, сензитивність, екстраверсія, інтраверсія, 
лабільність, ригідність, емоційність, темп реакцій. 
Семінарське заняття 7. Темперамент: суть, теорії, основні види і 
характеристики 
Практичне заняття 21-22. Темперамент. 
 

Лекція 22. Індивідуальний стиль діяльності (2 год.). 
Поняття індивідуального стилю діяльності. Роботи В.С. Мерліна та 
Є.О.Климова. Темперамент як фактор успішності професійної діяльності 
(спортивна, навчальна та ін.). Загальні ознаки індивідуального стилю 
діяльності. Професійна придатність. Співвідношення темпераменту і 
здібностей із індивідуальним стилем діяльності. 

Основні поняття теми 
Успішність професійної діяльності, професійна придатність, індивідуальний 
стиль діяльності 

 
Змістовий модуль 9. Характер 

Лекція 23. Характер як одна з базових психічних властивостей 
особистості (2 год.). 

Визначення характеру. Особливості характеру як психічного феномена. 
Характер як прижиттєве утворення. Закономірності формування характеру. 
Поняття про риси характеру. Класифікація рис характеру. Вияв характеру 
через діяльність, ставлення до інших людей, інтереси, емоційність і волю. 
Мотиваційні й інструментальні риси особистості. 

Основні поняття теми 
Характер, структура характеру, риси характеру, типи характеру. 
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Семінарське заняття 8. Характер: суть, теорії, основні види і 
характеристики 
 

Лекція 24. Патологія характеру (2 год.).  
Теоретичні й експериментальні підходи до дослідження характеру. Типологія 
характеру як центральна проблема експериментальних досліджень і 
теоретичних пошуків. Поняття акцентуації і психопатії. Концепції 
К.Леонгарда й А.Є.Лічка. Класифікація типів характеру по Е.Фромму. 
Типологія характеру по К.Юнгу. Взаємозв'язок характеру і темпераменту. 

Основні поняття теми 
Акцентуація, психопатія, критерії Ганнушкіна-Кербікова 
Практичне заняття 23-24. Характер 
 

Змістовий модуль 10. Здібності людини 
Лекція 25. Здібності (4 год.). 

Загальна характеристика здібностей людини. 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,  
Практичне заняття 25-26. Здібності 
 

Лекція 26. Психологічні особливості обдарованих дітей (2 год.). 
Визначення поняття «обдарована дитина». Ознаки і види обдарованості. Явна 
обдарованість. Прихована обдарованість. Проблема діагностики ранньої 
обдарованості. Нерівномірність розвитку обдарованої дитини. Стосунки 
обдарованої дитини з родиною, однолітками, дорослими. Психологічні 
проблеми обдарованої дитини. 

Основні поняття теми 
Обдарована дитина, збагачене середовище, гетерохроність розвитку 
 

Змістовий модуль 11.  Діяльність і особистість 
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  
Семінарське заняття 9. Мотиваційна сфера особистості 
Практичне заняття 27. Спрямованість особистості 
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Практичне заняття 28. Мотиви діяльності особистості 
 
Лекція 28. Діяльність як основна форма активності особистості (4 год.). 

Поняття діяльності. Спонукальні причини діяльності. Ціль діяльності. Воля й 
увага в діяльності. Специфіка людської діяльності і її атрибути. Види 
людської діяльності. Основні поняття психологічної теорії діяльності. 
Операційно-технічні аспекти. Структура діяльності. Дія як центральний 
компонент діяльності. Умови діяльності. Поняття про операції. Основні види 
людської діяльності.  

Основні поняття теми 
Активність, діяльність, дія, операція, психомоторика 
Семінарське заняття № 10. Людина в діяльності: внутрішнє ставлення 
та операційні компоненти  

 
 

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 4 4 5 5 2 2 3 3 4 4 
Відвідування 
семінарських занять 

1 2 2   1 1   1 1 

Відвідування 
практичних занять 

1     2 2 5 5 6 6 

Робота на семінарському 
занятті 

10 2 20   1 10   1 10 

Робота на практичному 
занятті 

10     2 20 5 50 6 60 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 1 5 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Разом  61  40  70  93  111 

Максимальна кількість балів: 375 
Розрахунок коефіцієнта: 375 : 100=3,75 
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Відвідування лекцій 1 4 4 5 5 3 3 2 2 3 3 4 4 
Відвідування 
семінарських занять 

1 2 2   1 1 1 1   2 2 

Відвідування 
практичних занять 

1 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 

Робота на 
семінарському занятті 

10 2 20   1 10 1 10   2 20 

Робота на 
практичному занятті 

10 2 20 5 50 2 20 2 20 2 20 2 20 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 1 5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Разом  83  90  71  70  60  83 

Максимальна кількість балів: 457 
Розрахунок коефіцієнта: 457 : 60=7,62 

 
6.2. 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. 

 
Тема 3. Методи психології – 8 год. 

Надати порівняльну характеристику психологічним методам за наступною 
схемою:  

Метод Сутність 
методу 

Умови 
застосування 

Переваги 
методу 

Недоліки 
методу 

 
Змістовий модуль 2. Поняття про психіку. Свідомість людини 
Тема 5. Еволюція психіки: розвиток психіки тварин – 10 год. 

Зробіть порівняльний критичний аналіз матеріалістичного та ідеалістичного 
підходів до сутності і походження психіки у вигляді таблиці. 
 



16 
 

Тема 7. Неусвідомлювані психічні процеси – 8 год. 
У художньому творі відшукайте приклад надсвідомого процесу (творча ідея, 
створення витвору мистецтва, акторської гри та ін.). Відповідь надайте у 
вигляді презентації. 

 
Змістовий модуль 3. Сенсорно-перцептивна сфера людини 

Тема 8. Відчуття – 8 год. 
Порівняти абсолютні та диференційні пороги відчуттів.  
Види відчуттів Абсолютний поріг Диференційний поріг 
Зорові   
Тактильні   
Нюхові   
Смакові   
Слухові   
 

Тема 9. Сприймання – 10 год. 
В порівняльній формі розглянути механізми сприймання в різних теоріях. 

Теорії Механізм сприймання 
Асоціативна теорія  
Гештальтпсихологія  
Біхевіоральна теорія  
Діяльнісна теорія  
Когнітивна теорія  

 
Змістовий модуль 4. Мнестична сфера людини 

Тема. 10. Увага – 6 год. 
Проаналізувати процес становлення різних видів уваги в онтогенезі людини. 
Результати представити в табличній формі. 
 

Тема 11. Пам’ять – 6 год. 
Проаналізувати фактори продуктивності пам’яті. Охарактеризувати власні 
мнемотехніки (прийоми запам’ятовуванням). – письмовий звіт. 
 

Змістовий модуль 5. Когнітивна сфера людини 
Тема 12. Мислення – 6 год. 

В порівняльній формі розглянути тлумачення мислення в різних 
психологічних теоріях. 

Теорії Сутність мислення 
Асоціативна теорія  
Гештальтпсихологія  
Біхевіоральна теорія  
Діяльнісна теорія  
Когнітивна теорія  

 
Змістовий модуль 6. Емоційна сфера особистості 

Тема 16. Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій – 7 год. 
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Проаналізувати вплив емоцій на поведінку людини. Запропонуйте 
рекомендації (не менш 5) щодо стратегій опанування стресом. 

Тема 17. Почуття як вища форма емоційного переживання– 7 год. 
Проаналізувати засоби формування патріотичних почуттів у дитини 
молодшого шкільного віку. Відповідь підготувати у вигляді есе.  

 
Змістовий модуль 7. Регуляція психічної діяльності 

Тема 20. Вольова регуляція поведінки – 6 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). 
 

Змістовий модуль 8. Темперамент 
Тема 21. Темперамент як одна з базових психічних властивостей 

особистості – 8 год. 
Спираючись на проведені діагностичні методики описати власний 
темперамент, враховуючи його слабкі та сильні сторони. Звіт представити у 
вигляді есе. 

 
Тема 22. Індивідуальний стиль діяльності – 8 год. 

Опишіть власну стратегію поетапної підготовки до екзамену, спираючись на 
структуру індивідуального стилю діяльності. 
 

Змістовий модуль 9. Характер 
Тема 23. Характер як одна з базових психічних властивостей особистості 

– 8 год. 
В табличній формі порівняйте тлумачення категорії «характер» у 
вітчизняними та зарубіжними дослідниками. 
 

Тема 24. Патологія характеру – 10 год. 
Співставити типи акцентуацій характеру (за А.Є.Лічко). Визначити переваги 
та проблемні ситуації для кожного типу акцентуації. 
Акцентуація Сильни сторони Слабкі сторони Рекомендації щодо 

корекції 
 

Змістовий модуль 10. Здібності людини 
Тема 25. Здібності – 10 год. 

Подивіться біографічний фільм «Життя в обіймах квітів» (життєопис 
К.Білокур). Проаналізуйте взаємовплив особистісних та середовищних 
чинників у формуванні здібностей художниці. 
 

Тема 26. Психологічні особливості обдарованих дітей – 8 год. 
В мережі Інтернет знайти психологічні поради для батьків обдарованих 
дітей. Створити презентацію та поясненнями до них. 
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Змістовий модуль 11. Діяльність і особистість 
Тема 27. Мотиваційна сфера особистості – 6 год. 

Розробіть схему структури діяльності за О.М. Леонтьєвим. Надайте стислу 
характеристику її складовим. 
 

Тема 28. Діяльність як основна форма активності особистості – 6 год. 
Опишіть специфіку ігрової діяльності дошкільника. Роботу представити у 
вигляді есе. 
 

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. 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні  контрольні роботи виконуються в тестовій формі. Правильна 
відповідь оцінюється в один бал.  

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Семестровий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену. 

 
Таблиця 6.4.1 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. Предмет і задачі психології.  
2. Зв’язок психології з іншими науками, що вивчають людину.  
3. Місце психології в системі сучасних наук. 
4. Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні 

властивості. Їх ознаки та характеристики. 
5. Основні вимоги до методів психологічних досліджень. Їх класифікація, 

властивості і межі використання. 

Критерії оцінювання  Максимальна 
кількість балів  

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне питання 
білету 

15 

Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне питання 
білету 

15 

Правильність та аргументованість розв’язування психологічної 
задачі  

10 

     Разом 40 балів 
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6. Метод спостереження: визначення, правила організації спостережень, 

проблема об’єктивності. 
7. Бесіда, анкета, інтерв’ю, як способи отримання психологічної інформації. 

Умови використання  
8. Метод тестів: поняття, види, вимоги до тестів, оцінка об’єктивності. 
9. Експеримент як основний метод психології. Види психологічних 

експериментів. Вимоги до їх проведення. 
10. Характеристика галузей сучасної психології. 
11. Поняття про психіку. Основні функції психіки.  
12. Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії.  
13. Стадії розвитку психіки тварин.  
14. Свідомість як вищий рівень психічного відображення і вищий рівень 

саморегуляції. “Я-концепція”. 
15. Загальна характеристика проблеми неусвідомлюваних психічних 

процесів.  
16. Класифікація неусвідомлюваних процесів.  
17. Неусвідомлювані спонуки свідомих дій. Значення теорії З.Фрейда для 

лікування невротичних симптомів. 
18. Надсвідомі процеси. Співвідношення свідомих і надсвідомих процесів.  
19. Відчуття як чуттєве відображення окремих властивостей предметів. 

Фізіологічні механізми відчуття.  
20. Види відчуттів. Загальне уявлення про класифікації відчуттів.  
21. Основні властивості і характеристики відчуттів. Поняття чутливості. 
22. Пороги відчуттів. Основний психофізичний закон 
23. Поняття про сприйняття. Фізіологічні механізми сприйняття. 

Взаємозв'язок відчуття і сприйняття. 
24. Основні властивості сприйняття: предметність, цілісність, константність, 

структурність, усвідомленість, апперцепція,  
25. Пам'ять як психічний процес. Основні механізми пам'яті: 

запам’ятовування, збереження, впізнання і відтворення, забування  
26. Основні види пам'яті. Класифікація окремих видів пам'яті; по характеру 

психічної активності, по характеру цілей діяльності, по тривалості 
закріплення і збереження матеріалу.  

27. Загальна характеристика уяви і її роль у психічній діяльності. Види уяви.  
28. Механізми створення образів уявою. Уява і творчість. 
29. Природа й основні види мислення. Їх класифікація. 
30. Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід. 
31. Основні види розумових операцій: порівняння, аналіз і синтез, абстракція 

і конкретизація, узагальнення, опосередкування  
32. Умовивід як вища форма мислення. Суть індуктивного умовиводу. 

Поняття дедукції.  
33. Загальна характеристика мовлення. Основні функції мовлення. 
34. Основні види мовлення.  
35. Поняття про увагу. Увага як психічний феномен.  
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36. Основні характеристики уваги.  
37. Основні види уваги: мимовільна увага, довільна увага, післядовільна 

увага. Їх характеристики, умови формування, значення в діяльності. 
38. Загальна характеристика вольових дій.  
39. Воля як процес свідомого регулювання поведінки.  
40. Структура вольових дій. Аналіз компонентів вольових дій.  
41. Види емоцій і їх загальна характеристика. 
42. Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій.  
43. Основні функції емоцій.  
44. Стрес і його стадії. Типологія стресу.  
45. Загальні риси психічного стресу. Поняття про емоційний стрес.  
46. Стрес як неспецифічна реакція організму. 
47. Поняття про здібності. Загальна характеристика здібностей людини.  
48. Класифікація здібностей.  
49. Основна класифікація рівнів розвитку здібностей.  
50. Поняття про темперамент. Основні типи темпераменту: холеричний, 

сангвінічний, меланхолійний, флегматичний. Їх характеристика за І.П. 
Павловим. 

51. Історичний огляд вчень про темперамент.  
52. Поняття про характер. Визначення характеру.  
53. Структура характеру. Взаємозв'язок характеру і темпераменту.  
54. Поняття про риси характеру. Класифікація рис характеру.  
55. Концепції акцентуацій характеру К.Леонгарда і А.Є.Личка. 
56. Загальна психологічна характеристика діяльності: поняття діяльності, її 

спонукальні причини.  
57. Специфіка людської діяльності і її атрибути.  
58. Основні види людської діяльності та їх характеристика: 
59. Структура діяльності. Дія як центральний компонент діяльності.  
60. Психологічні задачі з практикуму із загальної психології 

 
6.6. 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 



 
 
7. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична картка дисципліни «Загальна психологія з практикумом»  
для студентів спеціальності 053 Психологія (перший семестр) 

Разом: 150 год., лекції – 36 год., семінарські заняття – 8 год., практичні заняття – 26 год., модульний контроль – 10 год., самостійна робота – 70 год.  
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 

Назва 
модуля 

Вступ до загальної 
психології 

Поняття про психіку. 
Свідомість людини 

Сенсорно-
перцептивна сфера 

людини 

4. Мнестична сфера 
людини 

Когнітивна сфера 
людини 

Кіль-сть 
балів за 
модуль   

 
61 

 
40 

 
70 

 
93 

 
111 

 
Теми  
лекцій 
 

1.Предмет психології, її 
задачі – 1 бал 
2. Методологічні 
принципи психології – 
1 бал 
3. Методи психології – 
2 бали  

1.Поняття про психіку– 1 
бал. 
2. Еволюція психіки – 1 бал 
2. Розвиток свідомості 
людини – 1 бал 
3. Неусвідомлювані 
психічні процеси – 2 бали 

1. Відчуття– 1 бал  
2. Сприймання– 1 бал 

1.Увага– 1 бал 
2. Пам’ять – 2 бали 

1. Мислення – 2 бали 
2. Інтелект – 1 бал 
3. Уява. Мовлення – 1 
бал 

Кількість 
балів 

4 5 2 3 4 

 
Теми 
семінарів 
 
 

1. Предмет та 
структура психології – 
11 балів 
2. Методи наукової 
психології – 11 балів  

 1. Відчуття: суть, види 
та характеристики – 11 
балів 

 Інтелект – 11 балів  

Кількість 
балів 

22  11  11 

Теми  
практичних 
робіт 

  1. Відчуття як початкова 
ланка пізнавальних 
процесів – 11 балів  
2. Сприймання – 11 

1-2. Увага – 22 бали 
3-5.  Пам’ять – 33 бали 

 

1-2. Мислення – 22 
бали  
3. Інтелект – 11 балів 
4. Мова і мовлення – 
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балів  11 балів 
5-6. Уява – 22 бали  

Кількість 
балів 

  22 55 66 

Самостійна 
робота  

1. Схема зав’язків 
психологічної науки – 5 
балів 
2. Порівняльна х-ка 
методів психології – 5 
балів  

1. Аналіз підходів сутності 
психіки – заповнення талб. 
– 5 балів 
2. Аналіз надсвідомого 
процесу – опис – 5 балів 

1. Порівняння порогів 
відчуттів – 5 балів 
2. Порівняння механізмів 
сприймання – 5 балів 

1. Аналіз становлення 
уваги у дитини – 5 балів 
2. Х-ка власних 
мнемотехнік – 5 балів 

1. Порівняння 
тлумачення категорії 
«мислення» в різних 
психологічних теоріях 
– 5 балів 

Кількість 
балів 

10 10 10 10 5 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Модульна контрольна 
робота – 25 балів 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів – 375 
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 3,75 

Підсумковий 
контроль 

залік 
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Навчально-методична картка дисципліни «Загальна психологія з практикумом»  
для студентів спеціальності 053 Психологія (другий семестр) 

Разом: 210 год., лекції – 42 год., семінарські заняття – 12 год., практичні – 30 год., модульний контроль – 12 год., самостійна робота –84 год.  
Модулі Змістовий модуль 

6 
Змістовий модуль 

7 
Змістовий модуль 

8 
Змістовий модуль 

9 
Змістовий модуль 

10 
Змістовий модуль 

11 

Назва 
модуля 

Емоційна сфера 
особистості 

Регуляція 
психічної 
діяльності 

Темперамент Характер Здібності людини Діяльність і 
особистість 

Кіль-сть 
балів за 
модуль   

 
83 

 
90 

 
71 

 
70 

 
60 

 
83 

 
Теми  
лекцій 
 
 
 

1.Загальна 
характеристика 
емоцій – 2 бали. 
2.Фізіологічні 
основи і 
психологічні 
теорії емоцій. – 1 
бал  
3.Почуття як вища 
форма емоційного  
переживання – 1 
бал  

1.Поняття про 
адаптацію 
людини. – 1 бал  
2. Емоційний 
стрес і регуляція 
емоційних станів – 
2 бал  
3. Вольова 
регуляція 
поведінки – 2 бали 
 

1.Темперамент як 
одна з базових 
психічних 
властивостей 
особистості – 2 
бали 
2. Індивідуальний 
стиль діяльності – 
1 бал  

 

1. Характер як одна 
з базових 
психічних 
властивостей 
особистості – 1 бал  
2. Патології 
характеру – 1 бал  

1.Здібності – 2 
бали  
2.Психологічні 
особливості 
обдарованих дітей 
– 1 бал  
 

1.Мотиваційна 
сфера особистості 
–2 бали 

2.Діяльність як 
основна форма 
активності 
особистості.– 2 
бали 

Кількість 
балів 

4 5 3 2 3 4 

 
Теми 
семінарів 
 
 

1. Поняття про 
почуття – 11 балів  
2. Поняття про 
адаптацію та 
регуляцію 
психічних станів – 
11 балів  

 1. Темперамент – 
11 балів  

 

1. Характер – 11 
балів 

 

 1. Мотиваційна 
сфера 
особистості – 11 
балів  

2. Людина в 
діяльності – 11 
балів  

Кількість 22  11 11  22 
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балів 
Теми  
практичних 
робіт 

1-2. Емоції – 22 
бали  
  

1. Визначення 
психофізіологічни
х станів організму 
– 11 балів  
2. Діагностика 
стресу. – 11 балів 
3-4. Регуляція 
психічних станів – 
22 бали  
5. Воля – 11 балів 

 

1-2. Темперамент 
– 22 бали  
 

 

1-2. Характер. – 
22 бали  
  

 

1-2. Здібності – 22 
бали  
  

 

1. Спрямованість 
особистості – 11 
балів  

2. Мотиви 
діяльності 
особистості – 11 
балів  

Кількість 
балів 

22 55 22 22 22 22 

Самостійна 
робота  

1. Аналіз власних 
стратегій 
опанування 
стресом – 5 балів 
2. Засоби 
формування 
патріотичних 
почуттів – 5 балів 

1. Рекомендації 
щодо розвитку 
волі у дитини – 5 
балів 

1. Опис слабких та 
сильних сторін  
власного 
темпераменту – 5 
балів 
2. Аналіз власної 
навчальної 
стратегії – 5 балів 

1. Порівняння 
тлумачення 
категорії 
«характер» – 5 
балів 
2. Аналіз 
акцентуацій 
характеру – 5 балів 

1.Аналіз 
взаємовпливу 
чинників у 
формуванні 
здібностей – 5 
балів 
2. Презентація 
порад батькам 
обдарованих дітей 
– 5 балів 

1. Схема 
діяльності за О.М. 
Леонтьєвим – 5 
балів 
2. Специфіка 
ігрової діяльності 
– 5 балів 

Кількість 
балів 

10 5 10 10 10 10 

Види 
поточного 
контролю 

Модульна 
контрольна робота 

– 25 балів 

Модульна 
контрольна робота 

– 25 балів 

Модульна 
контрольна робота 

– 25 балів 

Модульна 
контрольна робота 

– 25 балів 

Модульна 
контрольна робота 

– 25 балів 

 

Рейтингові 
бали 

Загальна кількість балів – 457 
Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 7,62 

Підсумковий 
контроль 

Екзамен  - 40 балів 
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8. 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. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. 
Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2007. – 640 с. 

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2011. – 487 с. 
5. 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.  
6. 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. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов – М.: Эксмо, 2007. – 

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

592 с. 
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2012.– 712 с. 
4. Психология состояний: Учебное пособие / Под ред. А.О.Прохорова. – М.: Изд-во 

«Когито-Центр», 2011. – 624 с. 
 


