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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Практикум з загальної психології» 
є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 
який розроблено кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології на 
основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 
навчального плану для спеціальності «Психологія. Практична психологія» 
денної форми навчання.  

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 
опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 
«Практикум з загальної психології», необхідне методичне забезпечення, 
складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

«Практикум з загальної психології» є базовою складовою частиною 
дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Вивчення дисципліни 
передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки 
фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про 
закономірності процесу функціонування психіки та усвідомлення принципів 
дослідження психічних явищ. Викладання «Практикуму із загальної психології» 
здійснюється в тісному взаємозв'язку з загальною, віковою, педагогічною 
психологією, практичною, порівняльною психологією, історією психології та 
іншими дисциплінами, які повинні стати надійним підґрунтям у становленні 
фахівців. 

Мета курсу – розкрити за допомогою проведення практичних 
експериментальних занять та обговорення на семінарських заняттях 
закономірностей розвитку будови і функціонування психіки.  

Завдання курсу: 
 формування уявлення про психічну активність, як засіб відображення та 

перетворення навколишнього світу; аналіз закономірностей функціонування 
психіки; 

 розширення світоглядного і професійного горизонту, в результаті 
ознайомлення з розвитком психології як науки; 

 ознайомлення студентів з структурними компонентами психіки та їх 
взаємозв’язком; 

 набуття студентами навичок дослідження особливостей перебігу психічних 
процесів, функціонування психічних станів та прояву психічних 
властивостей 

 набуття студентами навичок пояснення і використання в практичній 
діяльності особливостей перебігу психічних процесів, функціонування 
психічних станів та прояву психічних властивостей. 
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 формування студентами навичок свідомого самоконтролю та саморегуляції 

власних психічних станів та поведінки; 
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 

таких питань: поняття про психологічні знання і методи психології, психологія 
як наука та етапи і особливості її розвитку, структура психічних явищ та їх 
взаємозв’язок, аналіз прояву психічних явищ та їх психологічний зміст.  

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 
програмою виконання навчально-дослідницьких завдань, зокрема 
реферативних досліджень з історії розвитку психології, актуальних проблем 
розвитку психології. 

Під час семінарських та практичних занять, індивідуальної навчально-
дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  
1. Проводити психологічні дослідження в якості експериментатора та експерта, 

отримувати, фіксувати та обробляти інформацію про прояви психічної 
активності. 

2. Аналізувати інформацію, що міститься в підручниках, порівнюючи погляди 
авторів щодо висвітлення певних фактів. 

3. Знаходити наукову літературу по темі, в системі бібліотек та мережі Internet. 
4. Робити коректні посилання на джерела інформації (монографії, періодичні 

видання, ЗМІ, Internet.) 
5. Порівнювати і пояснювати отримані результати, порівнюючи їх з еталонними, 

чи описаними в психологічній літературі.  
6. Брати участь в наукової дискусії по суті питань, що розглядаються.  
7. Систематизувати отриману інформацію у вигляді конспектів та схем, 

оформлених лабораторних робіт. 
8. Представляти отримані результати у вигляді публічних виступів, звітів та 

презентацій.. 
Дана навчальна дисципліна вивчається протягом 2-х семестрів. Кількість 

годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 
190 год., із них 10 год. – лекції, 20 год. – семінарські заняття,  54 год. – 
практичні заняття, 12 год. – індивідуальна робота, 82 год. – самостійна 
робота, 12 год. – модульний.  

Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни "Практикум із загальної 
психологія" завершується складанням заліку у 2-му семестрі. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Курс: 
 

 
Напрям, 

спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

 
 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

Кількість      
кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
6  кредитів 

 

Змістові модулі: 
6 модулів 

 

Загальний обсяг 
дисципліни (години): 
190    годин 

 

Тижневих годин:  4 
години 

 

 
 

Галузь знань  
0301. Соціально-політичні науки  

 

 

 
напрям підготовки 

6.030103 " Практична 
психологія " 

 
 
 
 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

"бакалавр" 
 

Нормативна 
 
Рік підготовки: 1. 
 
Семестр: 1-2.  
 
Аудиторні заняття: 96 
години, з них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 10 годин 
Семінарські заняття:  
20 годин 
Практичні заняття: 54 
години 
 
Індивідуальна робота:   
12 годин 
 
Самостійна робота: 82 
годин 
 
Модульний контроль:  
12 годин   
 
Вид контролю: залік  (2-й  
семестр). 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість годин  
 

№ 
п/п 

 
 
 

Назви теоретичних розділів 
 
 
 
 
 

Ра
зо

м
 

А
уд

ит
ор

ны
х 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

С
ем

ін
ар

сь
кі

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а 
ро

бо
т 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

П
ід

су
м

ко
ви

й 
ко

нт
ро

ль
 

Змістовий модуль І 
ПЕРЦЕПТИВНІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ 

1 Відображення психічних 
явищ в культурі людства 

4 4 2 - 2 - -  

2 Особливості дослідження 
перцептивних пізнавальних 
процесів  

8 6 2  2 2 - 2 

3 Відчуття 6 2 - 2 - - 4  

4 Сприймання 6 2 - 2 - - 4  

5 Пам’ять 8 4 - 4 - - 4  

Разом: 32 18 4 8 4 2 12 2 

Змістовий модуль ІІ 
КОГНІТИВНІ (ВИЩІ) ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ 

6 Особливості дослідження 
когнітивних пізнавальних 
психічних процесів 

12 6 2 - 2 2 4 2 

7 Мислення 8 4 - 4 - - 4  

8 Мова і мовлення 6 2 - 2 - - 4  

9 Уява 6 2 - 2 - - 4  

Разом: 32 14 2 8 2 2 16 2 
За І семестр: 64 32 6 16 6 4 28 4 

Змістовий модуль ІІІ 
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ 

10 Особливості дослідження  
емоційно вольової сфери та 
психічних станів 

8 6 2  2 2  2 

11 Емоції. 8 4 - 4 -  4  

12 Воля. Вольова регуляція 
поведінки 

6 2 - 2 - - 4  

13 Увага 10 4 - 4 - - 6  

Разом: 32 16 2 10 2 2 14 2 
Змістовий модуль ІV 
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ПСИХІЧНІ СТАНИ І ЇХ РЕГУЛЯЦІЯ 

14 Адаптація людини і функціо-
нальний стан організму. 

16 7 - 4 2 1 8 1 

15 Емоційний стрес і регуляція 
емоційних станів 

14 7 - 4 2 1 6 1 

 Разом 30 14 0 8 4 2 14 2 
Змістовий модуль V 

ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ,  
ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РИСИ ОСОБИСТОСТІ  

16 Теоретичні та експеримент-
альні підходи до вивчення 
особистості. 

8 4 2 - - 2 4  

17 Темперамент. 13 8 - 6 2 - 4 1 
18 Характер 11 6 - 4 2 - 4 1 

Разом: 32 18 2 10 4 2 12 2 
Змістовий модуль VІ 

ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ УСПІШНІСТЬ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

19 Психологічна теорія діяль-
ності: зв’язок компонентів 

8 2 - - - 2 6  

20 Здібності (в т.ч. професійні) 11 6 - 4 2 - 4 1 
21 Спрямованість і мотиви 

діяльності особистості 
13 8 - 6 2 - 4 1 

Разом 32 16 0 10 4 2 14 2 
За ІІ семестр 126 64 4 38 14 8 54 8 

За І-й курс разом:  190 92 10 44 20 12 82 12 
 залік 2 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ПЕРЦЕПТИВНІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ 

 
Лекція  №1. Відображення психічних явищ в культурі людства  

(2 год) 
Місце психології серед інших суспільних дисциплін. Поняття 

психологічних знань та їх практичне використання. Наукова та повсякденна 
(побутова) психологія. Становлення психології як науки. Методи психології як 
основа періодизації історії психології. Описово-пояснювальний метод.  

Закріплення психологічної інформації в усній народній творчості. 
Приказки та казки, як джерело психологічних знань. Міфологія як система 
передачі психологічної інформації.. 

Грецька міфологія, як джерело первинних психологічних знань.  
Зміст і психологічне наповнення міфу про Психею. 
Міф про аргонавтів, як відображення процесу становлення (соціалізації) 

юнака. 
Основні поняття теми: етапи становлення психології, теоретичне та емпіричне 
знання, пізнавальна функція психології, душа, Психея, ініціація, герой, 
свідомість, поведінка. 

 
Семінарське заняття  №1. Відображення психічних явищ в культурі 

людства (2 год) 
 
Лекція  №2. Особливості дослідження перцептивних пізнавальних 

процесів  
(2 год) 

Становлення експериментального методу в психології. 
Психофізіологічні дослідження ХІХ - поч. ХХ ст..  

Основні принципи організації лабораторних досліджень перцептивних 
пізнавальних процесів. Місце спостереження і самоспостереження у 
дослідження пізнавальних психічних процесів. Проблема об’єктивності.  

Експериментальні методи дослідження відчуттів. Визначення нижнього 
фізіологічного порогу різних видів відчуттів. Поняття диференційної 
чутливості. Організація порівняльних досліджень. 

Властивості сприймання та можливості їх дослідження. Роль 
попереднього досвіду у процесах сприймання. Основні канали сприймання 
інформації.  

Дослідження видів і процесів пам’яті.  Залежність ефективності 
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запам’ятовування від обсягу і змісту інформації. Механічне і смислове 
запам’ятовування. Закономірності пам’яті. Мнемотехнічні прийоми. 

Основні поняття теми: відчуття, аналізатор, рецептор, нижній абсолютний 
поріг чутливості, верхній абсолютний поріг чутливості, поріг розрізнення, 
адаптація, контрастність відчуттів, модальність відчуттів, види відчуттів, 
сприймання, аперцепція, предметність, цілісність, константність, установка, 
ілюзія, пам’ять, процеси пам’яті, рухова пам’ять, емоційна пам’ять, образна 
пам’ять, словесно-логічна пам’ять, мимовільна пам’ять, довільна пам’ять, 
«ефект краю».  

 
Семінарське заняття  №2. Особливості дослідження перцептивних  

пізнавальних процесів (2 год) 
Практичне заняття  №1. Відчуття (2 год).  
Практичне заняття  №2. Сприймання (2 год.).  
Практичне заняття  №3-4. Пам’ять (4 год).  
 
 

Змістовий модуль ІІ 
КОГНІТИВНІ (ВИЩІ) ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ  
 
Лекція  №3. Особливості дослідження когнітивних пізнавальних 

процесів  
(2 год) 

Поняття когнітивних пізнавальних процесів. Взаємозв’язок пам’яті, 
мислення, мовлення та уяви. Творчий характер когнітивних пізнавальних 
психічних процесів. 

Поняття мислення. Основні характеристики мислення. Типи мислення: 
понятійне, образне, наочно-образне, наочно-дійове. Визначення типів мислення 
за характером інтелектуальних задач та успішністю їх розв’язання. Здатність до 
узагальнення та абстрагування. Поняття про інтелект. Структура інтелекту за 
Амтхауером. Роль функціональної асиметрії мозку в процесах мислення. 

Мовлення і мова. Лексична, граматична і фонетична будова мови. Фактори, 
що впливають на процес мовлення. Психологічні характеристики письмового та 
усного тексту. Критерії аналізу письмового тексту. 

Поняття уяви. Механізми процесу уяви. Види уяви. Дослідження 
продуктивності та оригінальності уяви, як її основних характеристик. Прояви 
особистісного досвіду, емоційності та психічного стану особистості в перебігу 
процесів уяви.  

Основні поняття теми: мислення, логічне мислення, інтуїтивне мислення, 
продуктивне мислення, наочно-дієве мислення, наочно-образне мислення, 
словесно-логічне мислення, поняття, усвідомлення, розуміння, умовивід, 
самостійність мислення, глибина мислення, широта мислення, гнучкість 



 
11

 
мислення, критичність мислення, інтелект, мислительні стратегії,  уява, творча 
уява, відтворююча уява, мимовільна уява, довільна уява, аглютинація, 
гіперболізація, типізація, аналогія, алегоричні образи, мрія, фантазія, 
антиципація, оригінальність уяви, продуктивність уяви, семантика мови, 
виразність мови. 

 
Семінарське заняття  №3. Особливості дослідження когнітивних  

пізнавальних процесів (2 год) 
Практичне заняття  №5-6. Мислення (4 год).  
Практичне заняття  №7. Мова і мовлення (2 год.).  
Практичне заняття  №8. Уява (2 год).  
 
 

Змістовий модуль ІІІ 
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ 

 

Лекція  №4 Особливості дослідження емоційно вольової сфери та 
психічних станів  

(2 год) 
Методи спостереження, самоспостереження при дослідження емоційно-

вольової сфери. Тести опитувальники емоційно-вольової сфери. 
Експериментальні методи дослідження емоційно-вольової сфери.  

Поняття емоцій. Основні види емоцій та їх прояви. Емпатія, як здатність до 
сприйняття емоцій оточуючих. Характеристики емоційності та емоційних 
переживань. Суб’єктивна емоційна забарвленість образів оточуючого світу. 

Воля як процес свідомого регулювання поведінки. Вольові якості 
особистості. Визначення рівня та особливостей вольової організації особистості.    

Увага як психологічний феномен. Мимовільна, довільна та після довільна 
увага. Основні властивості уваги та методи їх вивчення: стійкість, концентрація, 
розподіл, переключення, обсяг. 

Емоційний і раціонально-вольовий фактор в регуляції поведінки. Вплив 
емоційно-вольової сфери на успішність діяльності. 

Основні поняття теми:  емоції, амбівалентність почуття, стенічні почуття, 
астенічні почуття, інтелектуальні почуття, праксичні почуття, моральні почуття; 

воля, первинні (базальні) вольові якості, вторинні (системні) вольові якості, 
вольове зусилля, вольові риси, витримка, цілеспрямованість, самостійність, 
наполегливість,  

увага, довільна увага, мимовільна увага, післядовільна увага, домінанта, обсяг 
уваги, розподіл уваги, зосередженість уваги, стійкість уваги, коливання уваги, 
переключення уваги, концентрація уваги.   
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Семінарське заняття  №4. Особливості дослідження емоційно вольової  

сфери та психічних станів (2 год) 
Практичне заняття  №9-10. Емоції (4 год.).  
Практичне заняття  №11. Воля (2 год.).  
Практичне заняття  № 12-13. Увага (4 год.).  
 

Змістовий модуль ІV 
ПСИХІЧНІ СТАНИ І ЇХ РЕГУЛЯЦІЯ 

 
Семінарське заняття  №5. Адаптація людини і функціональні стани 

організму (2 год) 
Семінарське заняття  №6. Емоційний стрес та проблема регуляції 

емоційних станів (2 год) 
Практичне заняття  № 14-15. Визначення психофізіологічних станів 

організму (4 год. ).  
Практичне заняття  № 16-17. Стрес. Діагностика та регуляція психічних 

станів. (4 год.).  
 

Змістовий модуль V 
ОСОБИСТІСТЬ. ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, 

ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РИСИ ОСОБИСТОСТІ 
 
Лекція  №5 Теоретичні та експериментальні підходи до вивчення 

особистості  
(2 год) 

 
Поняття особистості.  Класифікація концепцій особистості. Стійкість 

особистісних властивостей. Факторний підхід до оцінки особистісних рис. 
Типологічний підхід 

Темперамент як біологічна основа особистості. Теорії темпераменту та 
можливості їх застосування. Основні психологічні характеристики 
темпераменту. 

Характер як результат індивідуалізації і соціалізації особистості. Факторний 
підхід до оцінки особистісних рис. Типологічний підхід. Використання методів 
математичного аналізу в дослідженні особистості. Типи характеру. Основні 
типології характерів і їх застосування. Характерологічні опитувальники. 

Основні поняття теми: індивід, суб'єкт, особистість, індивідуальність, 
суб’єкт діяльності, особистісні властивості, структура особистості. 

темперамент, холеричний темперамент, сангвіністичний темперамент, 
меланхолійний темперамент, флегматичний темперамент, пластичність, 
сензитивність, екстраверсія, інтраверсія, лабільність, ригідність. 

 характер, структура характеру, риси характеру, типи характеру. 
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Семінарське заняття  №7. Вчення про темперамент: історія та методи  

дослідження. (2 год) 
Семінарське заняття  №8 Характер: теорія та методика дослідження (2 

год) 
Практичне заняття  № 18-20.Темперамент. (6 год.).  
Практичне заняття  № 21-22.Характер: методика дослідження. (4 год.).  
 

 
Змістовий модуль VІ 

ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ 
УСПІШНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Семінарське заняття  №9 Здібності: суть, методи дослідження, значення в  
діяльності. (2 год) 

Семінарське заняття  №10 Мотивація: суть, основні теорії, методи  
дослідження (2 год) 

Практичне заняття  № 23-24. Здібності (4 год. ).  
Практичне заняття  № 25-27. Мотивація. (6 год.). 
 

 



ІV. Навчально-методична карта дисципліни « Практикум з загальної психологія», спеціальність «Практична 
психологія» І курс 

Разом: 190 год., лекції –  10 год., семінарські заняття –  20 год.,  практичні заняття –  54 год., індивідуальна робота –  12 год.,  
самостійна робота –  82  год., підсумковий контроль –   12  год., залік. Коефіцієнт 6,22 

 
Модулі Змістовий модуль І  Змістовий модуль ІІ 
Назва 

модуля 
ПЕРЦЕПТИВНІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ КОГНІТИВНІ (ВИЩІ) ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ 

ПРОЦЕСИ 
 

Кількість балів 
за модуль 

73 бали 61 бал 

Теми лекцій №1. Відображення психічних явищ в культурі людства  
№2. Особливості дослідження перцептивних 
пізнавальних процесів  

(1*2 = 2) 

№3. Особливості дослідження когнітивних пізнавальних 
процесів  

 
(1*1 = 1) 

Теми 
семінарських 

занять 

№1. Відображення психічних явищ в культурі людства 
№2. Особливості дослідження перцептивних 
пізнавальних процесів   

(1+10)*2 = 22 

№3. Особливості дослідження когнітивних пізнавальних 
процесів  
 

(1+10)*1 = 11 
Теми 

практичних 
занять  

№1. Відчуття  
№2. Сприймання  
№3-4. Пам’ять   

(5+5+1)*4 = 44) 

№5-6. Мислення  
№7. Мова і мовлення. 
№8. Уява  

(5+5+1)*4 = 44 
Самостійна 

робота 
Опрацьовування літератури по темі 

(5) 
Опрацьовування літератури по темі 

(5) 
 

ІНДЗ 
 

Виконання дослідницької роботи , що містить порівняння результатів різних досліджуваних, отриманих в ході проведення 
практичних робіт 

(за весь курс) 
Види 

поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 1 
( 25) 

Модульна контрольна робота  2 
( 25) 
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Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV Змістовий модуль V Змістовий модуль VI 
Назва 

модуля 
ЕМОЦІЙНО-

ВОЛЬОВА СФЕРА 
ОСОБИСТОСТІ 

 

ПСИХІЧНІ СТАНИ І ЇХ 
РЕГУЛЯЦІ 

ПСИХІЧНІ 
ВЛАСТИВОСТІ, 

ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ 
РИСИ ОСОБИСТОСТІ 

ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ, ЩО 

ВИЗНАЧАЮТЬ УСПІШНІСТЬ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Кількість балів 
за модуль 

72 бали 71 бал 83 бали 82 бал 

Теми лекцій №4 Особливості 
дослідження емоційно 
вольової сфери та 
психічних станів ( = 1) 

 
 
- 

№5 Теоретичні та 
експериментальні підходи 
до вивчення особистості 

(1*1 = 1) 

 

Теми 
семінарських 

занять 

№4. Особливості 
дослідження емоційно 
вольової сфери та 
психічних станів 
(1+10)*1 = 11 

№5. Адаптація людини і 
функціональні стани організму 
№6. Емоційний стрес та 
проблема регуляції емоційних 
станів 

(1+10)*2 = 22 

№7. Вчення про 
темперамент: історія та 
методи дослідження. 
№8 Характер: теорія та 
методика дослідження 
(1+10)*2 = 22 

№9 Здібності: суть, методи 
дослідження, значення в 
діяльності 
№10 Мотивація: суть, основні 
теорії, методи дослідження 
(1+10)*2 = 22 

Теми 
практичних 

занять  

№9-10. Емоції.  
№11. Воля 
№ 12-13. Увага 
 

(5+5+1)*5 = 55) 

№ 14-15. Визначення 
психофізіологічних станів 
організму.  
№ 16-17. Стрес. Діагностика та 
регуляція психічних станів 

(5+5+1)*4 = 44) 

№ 18-20.Темперамент..  
№ 21-22.Характер: 
методика дослідження 
 
 

(5+5+1)*5 = 55) 

№ 23-24. Здібності. .  
№ 25-27. Мотивація 

 
 
 

(5+5+1)*5 = 55) 
Самостійна 

робота 
Опрацьовування 

літератури по темі  (5) 
Опрацьовування літератури по темі 

 (5) 
Опрацьовування літератури 

по темі  (5) 
Опрацьовування літератури по 

темі  (5) 
ІНДЗ Виконання дослідницької роботи , що містить порівняння результатів різних досліджуваних, отриманих в ході проведення 

практичних робіт  (30 за рік) 
Види 

поточного 
контролю 

Модульна контрольна 
робота 3 

( 25) 

Модульна контрольна робота 4 
( 25) 

Модульна контрольна 
робота 5 

( 25) 

Модульна контрольна робота 6 
( 25) 

Підсумковий 
контроль 

залік   

 



V. ПЛАНИ  
СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
 

Змістовий модуль І 
ВСТУП. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ПЕРЦЕПТИВНІ ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ 
 

Семінарське  заняття  №1. Відображення психічних явищ в культурі 
людства (2 год.).  

План заняття 
1. Поняття психологічного знання і можливості його використання. 
2. Способи закріплення і передачі психологічних знань: 
3. Міф про Психею: 

a. Сюжетна лінія міфу; 
b. Фактори, що перешкоджали щастю Психеї; 
c. Фактори, що сприяли успішному подоланню труднощів; 
d. Уроки міфу – формування поведінкової стратегії (самостійно)   

4. Міф про аргонавтів: 
a. Сюжетна лінія міфу; 
b. Перешкоди на шляху аргонавтів та їх соціально-психологічний 

зміст; 
c. Подолання проблеми вибору, як етапи становлення особистості 

героя; 
d. Уроки міфу – що можна взяти у сьогоднішнє життя. (самостійно) 

5. Особливості формування еталонних зразків поведінки методами усної 
народної творчості.   

 
Рекомендована література:  
 Шмелева И.А. Введение в профессию. Психология – М.: Єксмо, 2010 - 272 

с. 
 Вачков И. В., Гриншпун И. Б., Пряжников Н. С. Введение в профессию 

"психолог" – М:  МОДЭК, МПСИ, 2007 – 464 с. 
 Грейвз Р. Мифы Древней Греции. — М.: Прогресс, 1992. 
 Тахо-Годи А. А.  Греческая мифология – М.: Искусство,  1989 - : 304 с. 

 
Практичне заняття  №1. Відчуття (2 год.).  

План заняття 
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І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища 

що досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження різних видів чутливості: 
1. Дослідження ролі тактильних відчуттів у пізнавальній діяльності. 
2. Визначення порогу тактильної чутливості різних ділянок шкіри 
3. Визначення нижнього абсолютного порогу слухової чутливості. 

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Шифман Х.Р. Ощущение и восприятие. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 928 с. 
 Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 

В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 
 
Практичне заняття  №2. Сприймання (2 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 

досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження особливостей сприймання: 
1. Дослідження зорових ілюзій та сприймання неоднозначних об’єктів. 
2. Дослідження сприймання часу 
3. Дослідження пізнавального контролю під час сприймання 
4. Визначення домінуючого типу сприймання за роботою провідних 

аналізаторів. 
ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Шифман Х.Р. Ощущение и восприятие. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 928 с. 
 Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 

В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 
 
Практичне заняття  №3-4. Пам’ять (4 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 

досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження особливостей пам’яті:  
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1. Дослідження обсягу логічної і механічної слухової пам’яті. 
2. Дослідження домінуючого типу слухової пам’яті  
3. Дослідження обсягу короткочасної пам’яті. 
4. Дослідження особливостей оперативної пам’яті. 
5. Дослідження ефективності опосередкованого запам’ятовування (метод 

піктограм) 
ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологи - 

СПб.: Питер, 2002. - 320 с.  
 Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 

В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 
 

 
Семінарське заняття  №2. Особливості дослідження перцептивних 

пізнавальних процесів (2 год.).  
План заняття 

1. Самоспостереження в дослідженні перцептивних пізнавальних процесів: 
об’єктивізація суб’єктивних відчуттів. 

2. Поняття експериментальних методів дослідження пізнавальної сфери. 
3. Умови отримання об’єктивних результатів при проведенні 

експериментальних досліджень: 
a. Обстановка (зовнішні умови) проведення дослідження; 
b. Фізіологічні характеристики досліджуваного; 
c. Психофізіологічний стан досліджуваного 
d. Особливості виміру та фіксації отриманих результатів. 

4. Форми пред’явлення отриманих результатів та їх обробки  
 
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Веккер, Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. 

— М.: Смысл, 1998. — 670 с 
 Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологи - 

СПб.: Питер, 2002. - 320 с.  
 

 

Змістовий модуль ІІ 
КОГНІТИВНІ (ВИЩІ) ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ 
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Практичне заняття  №5-6. Мислення (4 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 

досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження особливостей мислення:  
1. Дослідження здатності до узагальнення і абстрагування. 
2. Дослідження здатності до виділення суттєвих ознак  
3. Дослідження абстрактного мислення (закономірності числового ряду). 
4. Дослідження конструктивного мислення. 
5. Дослідження просторового мислення 

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Магазов С.С. Когнитивные процессы и модели - М.: Издательство ЛКИ, 

2007 - 248 с. 
 Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 

В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 
 

 
Практичне заняття  №7. Мова і мовлення (2 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 

досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження особливостей мовленевої сфери особистості:  
1. Дослідження ригідності мови. 
2. Дослідження темпу усної мовленевої діяльності.  
3. Дослідження еготизму мовлення. 

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 

В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 
 
 
Практичне заняття  №8. Уява (2 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 
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досліджуються. 

ІІ. Проведення дослідження: 
Дослідження особливостей уяви:  
1. Дослідження індивідуальних особливостей уяви на невербальному 

матеріалі. 
2. Дослідження творчої уяви на вербальному матеріалі.  
3. Визначення рівня розвитку уяви (вербальний тест на самооцінку)  

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Веккер, Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. 

— М.: Смысл, 1998. — 670 с 
 Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 

В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 
 
 
Семінарське заняття  №3. Особливості дослідження когнітивних 

пізнавальних процесів (2 год.).  
План заняття 

1. Поняття когнітивних пізнавальних процесів та їх відмінність від 
перцептивних. 

2. Основні мислительні операції і їх прояв на різному матеріалі: 
a. Здатність до абстрагування 
b. Здатність до узагальнення 

3. Параметри аналізу письмової мови та їх психологічний зміст. 
4. Прояви характеристик уяви на різному матеріалі: 

a. Вербальна уява 
b. Образна графічна уява 

Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Веккер, Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. 

— М.: Смысл, 1998. — 670 с 
 Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 

В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 
 

 
 

Змістовий модуль ІІІ 
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ 
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Практичне заняття  №9-10. Емоції (4 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 

досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження особливостей емоційної сфери:  
1. Визначення рівня емоційності.  
2. Дослідження особливостей емоційності 
3. Дослідження рівня розвитку емпатії (співчутливості)  
4. Визначення рівня оптимізму 

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Ильин Е.П. Эмоции и чувства.. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с. 
 Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 

В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 
 
 
Практичне заняття  №11. Воля (2 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 

досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження особливостей вольової сфери особистості:  
1. Самооцінка сили волі.  
2. Дослідження довільного самоконтролю в емоційній сфері, діяльності та 

поведінці. 
3. Дослідження локусу суб’єктивного самоконтролю (за Є.Ф.Бажіним).  

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Ильин Е.П. Психология воли. – 2-е изд.. – СПб.: Питер, 2009. – 366 с. 
 Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 

В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 
 
Практичне заняття  №12-13. Увага (4 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 
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досліджуються. 

ІІ. Проведення дослідження: 
Дослідження особливостей уваги:  
1. Дослідження рівня вибірковості уваги (за Мюнстербергом).  
2. Дослідження стійкості уваги і динаміки працездатності (таблиці Шульте). 
3. Визначення концентрації уваги. 

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 

В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 
 
 
Семінарське заняття  №4. Особливості дослідження емоційно вольової 

сфери та психічних станів (2 год.) 
План заняття 

 
1. Проблема тезаурус них бар’єрів при дослідженні емоційно-вольової сфери 

особистості методом самоспостереження. 
2. Особливості використання тестів-опитувальників при дослідженні 

емоційно-вольової сфери та психічних станів. 
3. Використання методу спостереження при дослідженні емоційних проявів 

і психічних станів: 
a. Аналіз міміки 
b. Пантоміміка і жести, як показник емоційних переживань 
c. Мова і мовлення, як індикатор емоційних переживань  

4. Експериментальне дослідження основних властивостей уваги. 
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Ильин Е.П. Психология воли. – 2-е изд.. – СПб.: Питер, 2009. – 366 с.  
 Ильин Е.П. Эмоции и чувства.. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.  

 
Змістовий модуль ІV 

ПСИХІЧНІ СТАНИ І ЇХ РЕГУЛЯЦІЯ 
 
Практичне заняття  №14-15. Визначення психофізіологічні стани організму 

(4 год. ).  
План заняття 

І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 
досліджуються. 
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ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження особливостей прояву психічних станів:  
1. Дослідження загального психічного стану особистості (методика САН).  
2. Визначення рівня нервово-психічного напруження (за Т.О. Немчиновим). 
3. Визначення рівня нервово-психічної стійкості («Прогноз»). 
4. Діагностика психічних станів (за Г.Айзенком 

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. проф. 

А.О.Прохорова. – СПб: Речь, 2004. – 480 с. 
 Методики диагностики и измерения психических состояний личности / 

Автор и составитель  А.О.Прохоров. – М.: ПЕР СЭ, 2004. – 176 с. 
 Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека – СПб.: Питер,  2005 -  

492 с 
 
 
Семінарське заняття  №5. Адаптація людини і функціональні стани 

організму (2 год) 
План заняття 

1. Поняття адаптації, як форми взаємодії людини з оточуючим світом. 
2. Види (рівні) адаптації та їх характеристики: 

a. Фізіологічний 
b. Психічний 
c. Соціальний 

3. Поняття дезадаптації та її прояви. 
4. Поняття психічного стану та їх класифікація. 
5. Нервово-психічне напруження: прояви і форми діагностики 
6. Нервово-психічна стійкість: суть і способи визначення. 

Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. проф. 

А.О.Прохорова. – СПб: Речь, 2004. – 480 с. 
 Методики диагностики и измерения психических состояний личности / 

Автор и составитель  А.О.Прохоров. – М.: ПЕР СЭ, 2004. – 176 с. 
 Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека – СПб.: Питер,  2005 -  

492 с 
 
 
Практичне заняття  №16-17. Стрес. Діагностика та регуляція психічних 

станів. (4 год.).  
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План заняття 

І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 
досліджуються. 

ІІ. Проведення дослідження: 
Дослідження особливостей психічних станів:  
1. Діагностика стану стресу.  
2. Діагностика стресостійкості. 
3. Визначення рівня астенізації (ШАС). 
4. Визначення особливостей тривожності. 
5. Методика аутогенного тренування. 
6. Методика позитивної м’язової релаксації  (за Джекобсоном) 

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. проф. 

А.О.Прохорова. – СПб: Речь, 2004. – 480 с. 
 Методики диагностики и измерения психических состояний личности / 

Автор и составитель  А.О.Прохоров. – М.: ПЕР СЭ, 2004. – 176 с. 
 Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека – СПб.: Питер,  2005 -  

492 с 
 
 
Семінарське заняття  №6. Емоційний стрес та проблема регуляції 

емоційних станів (2 год) 
План заняття 

1. Поняття стресу та його види. Типологія стресу. 
2. Стадії стресу та їх ознаки. 
3. Методи діагностики стресових станів та нервово-психічної стійкості. 
4. Методи психічної саморегуляції: їх психологічний зміст та суб’єктивна 

ефективність. 
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. проф. 

А.О.Прохорова. – СПб: Речь, 2004. – 480 с. 
 Методики диагностики и измерения психических состояний личности / 

Автор и составитель  А.О.Прохоров. – М.: ПЕР СЭ, 2004. – 176 с. 
 Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека – СПб.: Питер,  2005 -  

492 с 
 
 

Змістовий модуль V 
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ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, 

ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РИСИ ОСОБИСТОСТІ 
 
Практичне заняття  №18-20. Темперамент. (6 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 

досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження особливостей темпераменту:  
1. Визначення типу нервової системи за динамічними характеристиками. 
2. Діагностика типу темпераменту (Я.Стреляу).  
3. Визначення психологічної характеристики темпераменту (ШАС). 
4. Визначення типу темпераменту (за Г.Айзенком). 
5. Визначення властивостей темпераменту (за Русаловим). 

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с. 
 Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / 

О.Н.Истратова, У.В.Эксакусто. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 375 
с. 

 Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо., 
2007. – 416 с.  

 
Семінарське заняття  №7. Вчення про темперамент: історія та методи 

дослідження. (2 год) 
План заняття 

1. Розвиток вчень про темперамент. 
2. Конституціональні теорії темпераменту: опис по зовнішнім ознакам та 

поведінковій активності  
3. Характеристика темпераменту за Павловим . 
4. Методика визначення характеристик темпераменту Г.Айзенком 

Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с. 
 Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / 

О.Н.Истратова, У.В.Эксакусто. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 375 
с. 
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 Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо., 

2007. – 416 с.  
 
 
Практичне заняття  №21-22. Характер. (4 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 

досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження особливостей характеру:  
1. Діагностика характерологічних тенденцій. 
2. Діагностика характерологічних особливостей темпераменту (за Т.В. 

Матоліним) 
3. Визначення акцентуацій характеру. 
4. Діагностика характерологічних особливостей особистості за 

психогеометричним тестом. 
ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с. 
 Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / 

О.Н.Истратова, У.В.Эксакусто. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 375 
с. 

 Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо., 
2007. – 416 с. 

 
 
Семінарське заняття  №8 Характер: теорія та методика дослідження (2 год) 

План заняття 
1. Визначення характеру. Особливості характеру як психічного феномена.  
2. «Характери» Теофраста як перша спроба опису типологічних 

властивостей 
3. Вияв характеру через діяльність, ставлення до інших людей, інтереси, 

емоційність і волю. 
4. Характер як прижиттєве утворення: закономірності формування 

характеру. 
5. Чинники, що впливають на формування характеру  
6. Поняття про риси характеру. Класифікація рис характеру.  
7. Тести опитувальники рис характеру (загальна характеристика). 
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8. Поняття про акцентуації характеру (типи акцентуацій). 

Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
1. Райгородский Д.Я. (ред.) Психология и психоанализ характера Хрестоматия 

по психологии и типологии характеров. - М.: Бахрах-М, 2009. - 640 с. 
 
 
 

Змістовий модуль VІ 
ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ 

УСПІШНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Практичне заняття  №23-24. Здібності (4 год. ).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 

досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

1. Дослідження психомоторних здібностей:  
2. Виявлення «Комунікативних і організаторських здібностей». 
3. Виявлення і аналіз професійно важливих якостей  спеціалістів системи 

«людина-техніка» 
4. Визначення здібностей до комунікації. 
5. Визначення рівня розвитку творчих здібностей.. 

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Баррет Дж. Проверь себя. Тесты. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. –  256 с. 
 Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика 

профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с. 
 Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с. 
 
 
 
Семінарське заняття  №9 Здібності: суть, методи дослідження, значення в 

діяльності. (2 год) 
План заняття 

1. Поняття про здібності: суть, прояви, рівні розвитку.. 
2. Задатки, як біологічні та анатомо-фізіологічні передумови прояву 
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здібностей. 

3. Роль генетичних факторів та соціального середовища в проявленні 
здібностей. 

4. Проблеми діагностики здібностей. 
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Баррет Дж. Проверь себя. Тесты. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. –  256 с. 
 Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика 

профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с. 
 Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с. 
 
 
Практичне заняття  №25-27. Мотивація. (6 год.).  

План заняття 
І. Теоретична частина: понятійно-категоріальний апарат теми, психічні явища що 

досліджуються. 
ІІ. Проведення дослідження: 

Дослідження мотиваційної сфери особистості:  
1. Виявлення мотивації на успіх чи уникнення невдач.. 
2. Діагностика типу мотиваційних тенденцій (методика МАС) 
3. Вивчення особливостей навчальної мотивації студентів. 
4. Вивчення мотиваційної спрямованості до педагогічної професії. 

ІІІ. Оформлення протоколу дослідження 
IV. Оформлення практичної роботи  
Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с. 
 Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с. 
 

 
Семінарське заняття  №10 Мотивація: суть, основні теорії, методи 

дослідження (2 год) 
 

План заняття 
1. Поняття мотиваційної сфери: суть, прояви. 
2. Стійкість та усвідомленість як характеристики мотиваційної сфери. 
3. Боротьба мотивів  і проблема мотивування вибору остаточного рішення. 
4. Особливості діагностики мотиваційної сфери. 

a. Визначення рівня розвитку внутрішньої та зовнішньої мотивації 
b. Визначення місця негативної та позитивної мотивації у структурі 
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мотиваційної сфери особистості 

c. Проблема рівня домагань та його стійкості 
5. Роль мотиваційного фактору в успішності діяльності 
6. Раціональні та ірраціональні чинники мотиваційної сфери. 

Рекомендована література: Базові підручники (див список) 
 Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие. - Самара: «БАХРАХ-М», 2000. – 672 с.  
 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с. 
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VІ. САМОСТІЙНОА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
Самостійна робота студентів передбачає  

І. Підготовку до практичних занять: 

 Пошук додаткових джерел інформації по темі практичного заняття в 
друкованому вигляді (монографії, науково-популярні видання, наукові та 
популярні статті) – в бібліотеках та в електронному вигляді – в мережі 
INTERNET та на електронних носіях (CD, DVD). 

 Розширення кола використовуваних джерел: використання науково популярних 
фільмів, телепередач, аудіо записів, художніх фільмів – з обов’язковим записом 
на електронні носії та анотуванням щодо змісту і можливостей використання. 

 Складання конспектів (з дотриманням правил конспектування та чіткими 
посиланнями на літературу), структурних схем по темі практичного заняття. 

ІІ. Опрацювання тих питань теми, що не висвітлювалися в лекціях та не 
опрацьовувалися на семінарських заняттях. 

 у формі детального конспекту першоджерела чи реферативного повідомлення, 
що містить аналіз ступеня висвітлення певного питання в підручниках та 
наукових дослідженнях. 

ІІІ. Оформлення лабораторно-практичних робіт, особливо теоретичне 
обґрунтування психічних явищ, що виступають об’єктом дослідження. 
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VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

(навчальний проект) 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання — це різновид позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального та навчально-дослідного характеру, яке 
використовується в процесі вивчення програмного матеріалу курсу „ Практикум з 
загальної психології ”. 

Мета ІНДЗ — самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 
систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 
застосування знань студентів з навчальної дисципліни та розвиток навичок 
самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ — це завершена теоретична або практична робота в межах 
навчальної програми дисципліни „Практикум із загальної психології”, яка 
виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих в процесі лекційних і 
практичних занять. 

Види ІНДЗ. Робоча програма курсу „ Практикум із загальної психології ” 
передбачає обов’язкове виконання ІНДЗ двох видів: теоретичного і практичного. 

Теоретичне ІНДЗ передбачає вільний вибір однієї з загальних запропонованих 
теоретичних тем дисципліни для поглибленого її вивчення.  

Практичне ІНДЗ передбачає аналіз матеріалів, отриманих в процесі виконання 
практичних робіт. 

  
Вимоги до оформлення та написання ІНДЗ. 

Оформлення ІНДЗ. Роботу потрібно виконати на окремих аркушах, які 
необхідно скріпити. На титульному аркуші слід вказати прізвище, ім'я та по-
батькові студента, курс, групу, спеціальність. Текст навчально-дослідної роботи 
повинен бути чітким, розбірливим, з пронумерованими сторінками, планом 
роботи.   

Після викладених питань студент вказує перелік використаної ним літератури 
в алфавітному порядку, відповідно до встановлених вимог написання списку 
літератури.   

Навчально-дослідна робота передбачає відповіді на теоретичне питання та 
практичне завдання. Який номер теоретичного питання обирає студент – такий же 
йому дістається номер практичного завдання.  

Теоретичне питання передбачає логічне викладення студентом основних 
положень, детальний аналіз точок зору різних авторів щодо конкретного питання, 
формулювання власних висновків та узагальнень. Відповідно розкриття 
теоретичного питання потребує використання основної навчальної та додаткової 
літератури, аналізу періодичних видань. Виклад теоретичного питання за обсягом 
має становити 8-10 сторінок.   

Виконання практичного завдання передбачає вміння студента 
використовувати теоретичні знання з загальної психології в практичній діяльності, 
нестандартних ситуаціях тощо. Аналізуючи виконання практичної частини роботи, 
оцінюватиметься вміння студента творчо мислити, орієнтуватися в складних 
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ситуаціях соціальної дійсності, усвідомлення психологічної сутності психічних 
явищ. 
       В кінці роботи ставиться дата та підпис виконавця. 

  Теоретична і практична ІНДЗ  зброшуровані в один звіт.   
 Орієнтовна структура ІНДЗ – теоретична частина науково-психологічного 
дослідження повинна містити: вступ, основну частину, висновки, додатки (якщо 
вони є), список використаних джерел. Практична частина розкривається в довільній 
формі після викладу теоретичної. 
Оцінювання ІНДЗ. 

Виконання теоретичної частини ІНДЗ  оцінюється до 10 балів, практичної – до 
20.   

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2. 
  

Таблиця 7.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 

(теоретична частина дослідження) 
 

№  
з/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 

за кожним 
критерієм 

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження    

1 бали 

2. Складання плану дослідження          1 бал 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 

ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 
подальшого розвитку даного питання. 

3 балів 

4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 1 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 

щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
3 бали 

6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 

1 бали 

Разом 10 балів 
 практична частина дослідження:  

18-20 б. –   завдання виконано  у повному обсязі, без помилок;  
14-17 б. – завдання виконано  у повному обсязі , але упущені окремі деталі;     
8-13 б.– відповіді на запитання даються не в повному обсязі, мають місце 

помилки;          
   0-7 б. – на запитання студента дає неправильні відповіді. 

Таблиця 7.2 
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Шкала оцінювання ІНДЗ 

  
Рівень виконання Кількість балів, що 

відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 

системою 
Високий 28-30 Відмінно 
Достатній 22-27 Добре  
Середній 16-21 Задовільно 
Низький 0-15 Незадовільно 

 
Якщо при перевірці в ІНДЗ не виявлено суттєвих фахових помилок, 

оформлення її відповідає вимогам кафедри, то така робота може бути прийнята 
без захисту з оцінкою „відмінно”. У всіх інших випадках ІНДЗ захищається 
автором з виставленням відповідної оцінки в межах до 30 балів. 

ВІДМІННО, що відповідає 28-30 балам, ставиться: при виконанні ІНДЗ у 
повному обсязі, теоретична та практична частини не мають помилок; відповіді на 
запитання вичерпні й аргументовані; оформлення відповідає вимогам кафедри. 

ДОБРЕ, що відповідає 22-27 балам, ставиться якщо: ІНДЗ виконано в повному 
обсязі і вона не має помилок, які потребують її переробки; відповіді на запитання 
даються по суті, але не в деталях. 

ЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 16-21 балам, ставиться, якщо ІНДЗ виконана 
не в повному обсязі; мають місце помилки; оформлення не відповідає вимогам; 
відповіді на запитання даються не в повному обсязі. 

НЕЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 0-15 балам, виставляється якщо: ІНДЗ 
виконана не в повному обсязі; мають місце суттєві помилки, які тягнуть за собою 
переробку; оформлення не відповідає вимогам; на запитання студента дає 
неправильні відповіді. 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Педагогічна 
психологія».  

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів. 
 

Перелік теоретичних питань до ІНДЗ  
1. Особливості дослідження різних видів відчуттів. 
2. Історія дослідження властивостей відчуттів. 
3. Загальна характеристика дотикових відчуттів. 
4. .Загальна характеристика нюхових відчуттів. 
5. Загальна характеристика смакових відчуттів. 
6. Загальна характеристика слухових відчуттів. 
7. Загальна характеристика зорових відчуттів. 
8. Сприймання як цілісний пізнавальний процес. 
9. Роль пізнавального контролю в процесі сприймання. 
10. Складні види сприймань 
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11. Особливості сприймання часу. 
12. Методи дослідження різних видів пам’яті. 
13. Методи дослідження різних властивостей пам’яті. 
14. Особливості процесів запам’ятовування.  
15. Дослідження особливостей мислення. 
16. Характеристики і ознаки творчого мислення. 
17. Дослідження особливостей мови і мовлення. 
18. Діагностичне значення мовних характеристик особистості. 
19. Дослідження особливостей уяви. 
20. Розвиток уяви. 
21. Дослідження особливостей емоційної сфери. 
22. Поняття емпатії: діагностика, прояви, значення в житті та діяльності. 
23. Дослідження особливостей вольової сфери. 
24. Історія вивчення уваги. 
25. Дослідження особливостей психічних станів. 
26. Поняття про стрес та історія його дослідження. 
27. Характеристики темпераменту та історія його дослідження. 
28. Поняття про здібності та методи їх дослідження. 
29. Поняття характеру та його риси і прояви. 
30. Дослідження мотиваційної сфери особистості. 
. 

 
Перелік практичних питань до ІНДЗ  

1. Дослідити особливості прояву тих чи інших психічних властивостей 
суб’єкта порівняно з іншими досліджуваними. 

2. Пояснити факти відхилення чи наближення отриманих показників від 
нормативних. 

3. Визначити фактори, що впливають на чистоту проведення дослідження. 
 
 

9.  

9. VІІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 

10. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

11.  

12. Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Практикум з загальної 
психології» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, 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. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Кожний модуль включає бали за поточну 
роботу бакалавра на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної 
роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. Реферативні 
дослідження та есе, які виконує бакалавр за визначеною тематикою, 
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обговорюються та захищаються на семінарських заняттях.  Виконання модульних 
контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2., 
табл. 8.3. та табл. 8,4.  

Таблиця 8.1 
Розподіл балів, що присвоюються бакалаврам за різні види навчальної 
роботи 

 
Види навчальної   
роботи студентів 

Кількість  
балів  
за одиницю 

Кількість 
одиниць до 
розрахунку 

Відвідування лекції 1 5 5 
Відвідування сем. та 
практичних занять 

1 37 37 

Робота на практичному 
занятті 

10 27 270 

Відповідь на семінарському 
занятті 

10 10 100 

ІНДЗ 30 1 30 
Виконання домашнього 
завдання 

5 6 30 

Модульна контрольна робота 25 6 150 
   622 

 
 

Відповідно до попередньої таблиці у табл. 8.2 представлено розподіл балів, 
що присвоюються студентам упродовж вивчення дисципліни «Практикум з 
загальної психології». 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 
роботи залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 

13.  
14.  

15.  

Таблиця 8.2 
Розподіл балів, що присвоюються студентам упродовж вивчення 

дисципліни «Практикум із загальної психології». 



 
36

 
 Види діяльності Максимальна 

кількість балів 
Робота на  практичних та семінарських 
заняттях (Змістовий модуль 1) 

68 

Робота на  практичних та семінарських 
заняттях (Змістовий модуль 2) 

56 

Робота на  практичних та семінарських 
заняттях (Змістовий модуль 3) 

67 

Робота на  практичних та семінарських 
заняттях (Змістовий модуль 4) 

66 

Робота на  практичних та семінарських 
заняттях (Змістовий модуль 5) 

78 

Робота на  практичних та семінарських 
заняттях (Змістовий модуль 6) 

77 

Індивідуальна 
навчально-дослідницька робота 

30 

Модульні контрольні роботи (6) 
 

150 

Самостійна робота 30 
разом  622 

 
Індекс перерахунку – 622/100=6,22 
Всі інші бали, що обрав студент вираховуються так: набрана студентом 

кількість балів ділиться на 6,22. 
Таблиця 8.3 

Розрахунок максимальної кількості рейтингових балів за видами 
поточного  та підсумкового контролю 

 

  № 
 п/п 

 
Вид діяльності 

Максимальна 
кількість 

рейтингових балів 
1. Робота на  практичних заняттях 

(Змістовий модуль 1) 
10,93 

2. Робота на  практичних заняттях 
(Змістовий модуль 2) 

9,00 

3. Робота на  практичних заняттях 
 (Змістовий модуль 3) 

10,77 

4 
 

Робота на  практичних заняттях 
 (Змістовий модуль4) 

10,61 

5 Робота на  практичних заняттях 
 (Змістовий модуль 5) 

12,54 

6 Робота на  практичних заняттях 
(Змістовий модуль 6) 

12,38 

7.  Модульні контрольні роботи (1, 2, 3, 4, 5, 6) 24,12 
8. Самостійна робота 4,82 
9. Індивідуальна навчально-дослідницька робота 4,82 
                  Підсумковий рейтинговий бал 100 
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16.  

17.  

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі 
методи: 

18.  

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, звіт, реферат, доповідь. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 
Таблиця 8.4 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 

Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 

Оцінка за 4-бальною 
шкалою 

Оцінка за шкалою 
ECTS 

 
1 – 34 

 
 

35 – 59 

«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 

курсом)  
«незадовільно» 

(з можливістю повторного 
складання) 

F 
 
 

FX 

60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 

90 – 100 «відмінно» A 
 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 8.5.  

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 8.5.  

 Таблиця 8.5 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрантів 

Оцінка Критерії оцінювання 
 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ-
мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності 
у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 
незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
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достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким 
чином, оцінка «незадовільно»  ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 
дисципліни. 

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 
час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
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 робоча навчальна програма; 
 збірка контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних 

досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 

контролю); 
 збірники завдань і роздаткових матеріалів для проведення лабораторно-практичних 

занять. 

 
ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Основна: 
 

1. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Учеб. пособие. - М., 
1986. 

2. Загальна психологія: навч. посіб. / Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., 
Коханова О.П., Пасєка О.В. — К. : ЦУЛ, 2012. — 296 с. 

3. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, 
З.Огороднійчук та інш. – Київ: Либідь, 2005 р. - 464 с.  

4. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / 
С.Д.Максименко, В.О.Зайчук, В.В.Клименко, В.О.Соловієнко. За загальною 
редакцією акад.. С.Д.Максименка – К.: Форум, 2000. – 543 с.  

5. Загальна психологія: Практикум. / В.Волошина, Л.Долинська, С.Ставицька, 
О.Темрюк – К : Каравелла, 2013. -280 с. 

6. Пашукова Т.І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології 
/ За ред. Т.І. Пашукової. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 204 с. 

7. Практикум із загальної психології. /Зелінська Т.М., Михайлова І.М. 
Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2010. — 272 с. 

 
Додаткова: 
 

1. Баррет Дж. Проверь себя. Тесты. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. –  256 с. 
2. Батаршев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика 

профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с. 
3. Веккер, Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. 

— М.: Смысл, 1998. — 670 с 
4. Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологи - 

СПб.: Питер, 2002. - 320 с.  
5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.  
6. Ильин Е.П. Психология воли. – 2-е изд.. – СПб.: Питер, 2009. – 366 с.  
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7. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека – СПб.: Питер,  2005 -  

492 с. 
8. Ильин Е.П. Эмоции и чувства.. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.  
9. Истратова О.Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / 

О.Н.Истратова, У.В.Эксакусто. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 375 
с. 

10. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо., 
2007. – 416 с.  

11. Магазов С.С. Когнитивные процессы и модели - М.: Издательство ЛКИ, 
2007 - 248 с. 

12. Методики диагностики и измерения психических состояний личности / 
Автор и составитель  А.О.Прохоров. – М.: ПЕР СЭ, 2004. – 176 с. 

13. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. 
— 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: 
Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с 
элементами математической статистики — 640 с. 

14. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / 
В.М.Козубовский. – 3-е изд. –Минск: Амалфея, 2008. – 368 с. 

15. Практикум по общей психологии: Учеб. Пособие / Н.С.Глуханюк, 
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