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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 3  

Семестр 5  

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік    

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

   Мета навчальної дисципліни: забезпечення майбутніх фахівців 

знаннями з основних понять, принципів та положень психології, а також  

озброєння їх,  на основі теоретичних знань, уміннями і навичками практичної 

діяльності у професійній та соціальній сфері, формування психологічної 

культури студентів. 

         Завдання навчальної дисципліни: 

 Ознайомити студентів з сутністю і роллю психології в системі 

наукового знання, структурою психічних явищ та їх особливостями. 

 Сприяти становленню у майбутніх фахівців здатності вбачати та 

усвідомлювати соціально-психологічні проблеми особистості на різних 

етапах її соціалізації, активізувати її особистісний та творчий потенціал.  

 Розкрити особливості психічного розвитку людини на різних етапах 

онтогенезу, сприяти усвідомленню студентами проблем особистості, які 

зумовлюються її віковими особливостями. 

 Формувати у студентів уміння вибудовувати ефективне спілкування 

та  конструктивну міжособистісну взаємодії. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія» у 

студентів формуються такі навчальні компетентності:  

- здатність використовувати знання з психології для забезпечення 

належного рівня викладання, відповідно до діючих навчальних програм, 

дотримуючись вимог Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти; 
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- уміння використовувати існуючі вітчизняні й зарубіжні дидактичні 

засоби та створювати нові, зокрема, комп’ютерно-орієнтовані, розробляти 

засоби для організації та проведення контролю знань і вмінь учнів; 

- уміння планувати, організувати і проводити позакласну роботу, 

предметні гуртки, шкільні предметні олімпіади, виховну роботу з учнями із 

врахуванням їх вікових, фізіологічних та психологічних особливостей, 

провадити успішну комунікацію з батьками; 

- здатність дотримуватися норм здорового способу життя, досягати 

результатів, контролювати свій фізичний та психічний стан; 

- здатність виховувати пізнавальну самостійність кожного учня, 

дотримуватися певного методологічного підходу до дослідження та аналізу 

особистості, формувати освічену особистість, підготовлену до активної 

трудової діяльності в умовах високотехнологічного суспільства, активного та 

відповідального громадянина; 

- уміння ясно висловлюватися, бути переконливим, вступати в 

конструктивні міжособистісні стосунки.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план 

Назва змістових модулів, тем 

У
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Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1. Загальні питання психології  
Тема 1. Психологія як наука. Розвиток 

психіки в філогенезі. 

20 2 2    16 

Тема 2. Відчуття і сприймання як процеси 

чуттєвого пізнання світу 

2  2     

Тема 3. Психічні процеси раціонального 

пізнання дійсності: пам’ять, мислення, уява, 

увага, мовлення 

4  4     

Тема 4. Емоції та почуття 2  2     

Модульний контроль 2       

Разом 30 2 10    16 

Змістовий модуль 2 Феномен особистості в психології 
Тема 1. Соціально психологічна 

характеристика особистості 

4 2 2     

Тема 2. Індивідуально-типологічні 

властивості особистості: темперамент, 

20 2 4    14 
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характер, здібності 

Тема 3. Соціалізація особистості 2  2     

Тема 4. Особистість у групі 2  2     

Модульний контроль 2       

Разом 30 4 10    14 

Змістовий модуль 3. Психосоціальний розвиток  особистості на різних 

етапах онтогенезу 
Тема 1. Загальна характеристика розвитку 

психіки в онтогенезі 

4 2 2     

Тема 2. Особливості психосоціального 

розвитку дитини від народження до 

вступу в школу 

2  2     

Тема 3. Психосоціальний розвиток 

молодшого школяра і підлітка 

4 2 2     

Тема 4. Психосоціальний  розвиток 

людини у юнацькому віці 

16 2 2    12 

Тема 5. Психосоціальний розвиток 

дорослої людини 

2  2      

Модульний контроль 2       

                                                   Разом 30 6 10    12 

Змістовий модуль 4. Спілкування та міжособистісна взаємодія 

Тема 1. Загальна характеристика 

спілкування 

18 2 2    14 

Тема 2. Перцептивна та комунікативна 

сторони спілкування   

4 2 2     

Тема  3. Взаємодія і соціальний вплив   2  2     

Тема  4. Деструктивні та конструктивні 

форми взаємодії 

4  4     

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 10    14 

Усього 120 16 40    56 
 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Загальні питання психології 

Лекція 1.  Психологія як наука. Розвиток психіки в філогенезі (2 год.) 

Психологія як наука, її предмет і завдання на сучасному етапі розвитку 

суспільства. Джерела психологічних знань. Поняття про побутову та наукову 

психологію. Поняття про психіку її виникнення та функції.  Класифікація 

психічних явищ: психічні процеси, стани, властивості. Поняття про філогенез 

та онтогенез. Ускладнення поведінки: інстинкт – навик – інтелект.  Свідома 

діяльність людини. Самосвідомість. Методи психології.  

Основні поняття: психологія, психіка, свідомість, самосвідомість, 

філогенез, психічні процеси, стани, властивості. 

Семінар 1. Психологія як наука. Розвиток психіки в філогенезі. 

Семінар 2. Відчуття і сприймання як процеси чуттєвого пізнання світу. 
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Семінар 3-4. Психічні процеси раціонального пізнання дійсності: 

пам’ять, мислення, уява, увага, мовлення. 

Семінар 5. Емоції та почуття 

. 

Змістовий модуль 2. 

 Соціальна психологія особистості 

Лекція  2. Соціально-психологічні характеристики особистості 

(2год.)  

Поняття індивід, індивідуальність, особистість. Проблема соціального і 

біологічного в особистості. Соціально-психологічні якості особистості. 

Атрибути особистості: свідомість, динамічність, активність, неповторність. 

Ознаки особистості. Простори існування та структура особистості. 

Соціалізація особистості 

Основні поняття: індивід, індивідуальність, особистість, активність 

особистості. 

Семінар 6. Соціально психологічна характеристика особистості. 

 

Лекція  3. Індивідуально-типологічні властивості особистості. 

Темперамент, характер, здібності (2 год.) 

Індивідуально-типологічні властивості особистості. Поняття про 

темперамент, Критерії темпераменту. Основні властивості нервових процесів. 

Співвідношення типів нервової системи і типів темпераменту. Психологічна 

характеристика типів темпераменту. Поняття про характер, риси характеру. 

Виразні ознаки характеру. Структура рис характеру. Поняття про акцентуації 

характеру. Механізми формування характеру людини в онтогенезі. Поняття 

про здібності та обдарованість. Види здібностей. Чинники розвитку 

здібностей. 

Основні поняття: темперамент, характер, акцентуації характеру, 

здібності. 

Семінар 7-8. Індивідуально-типологічні властивості особистості: 

темперамент, характер, здібності. 

Семінар 9. Соціалізація особистості. 

Семінар 10. Особистість у групі. 

 

Змістовий модуль 3.  

Психічний розвиток  та становлення особистості на різних етапах 

онтогенезу 

Лекція 4. Загальна характеристика розвитку психіки в онтогенезі 

(2 год.) 

 Поняття розвитку. Специфіка та показники психічного розвитку 

людини. Основні закономірності психічного розвитку дитини: 

нерівномірність, інтеграція психіки, пластичність і можливість компенсації. 

Активність особистості як фактор психічного розвитку. Проблема рушійних 

сил психічного розвитку. Навчання і розвиток: взаємозв’язок та взаємовплив. 
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Поняття провідної діяльності. Проблема вікової періодизації психічного 

розвитку людини. Поняття віку. Поняття про кризи та критичні періоди. 

Основні поняття: інтеграція психіки, провідна діяльність, соціальна 

ситуація розвитку, психічний розвиток. 

Семінар 11. Загальна характеристика розвитку психіки в онтогенезі. 

Семінар 12. Особливості психосоціального розвитку дитини від 

народження до вступу в школу.  

 

Лекція 5. Психосоціальний розвиток молодшого школяра і 

підлітка  (2 год.) 

Соціальної ситуації розвитку молодшого школяра  Учбова діяльність 

як провідний вид  діяльності молодшого школяра. Розвиток пізнавальних 

процесів та формування особистості дитини. Основні новоутворення 

молодшого шкільного віку.  

Особливості фізичного і фізіологічного розвитку підлітка. Статеве 

дозріванням.  Соціальна ситуація розвитку підлітка. Перебудова взаємин з 

дорослим.  Спілкування з однолітками як провідна діяльність підліткового 

віку. Особистісний розвиток підлітка. Основні потреби підліткового віку.            

Становлення „Я” підлітка. Розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфер в 

підлітковому віці.  

Основні поняття: шкільна дезадаптація, рефлексія, наочно-образне 

мислення, пубертатний вік, почуття дорослості. 

Семінар 13. Психосоціальний розвиток молодшого школяра і підлітка 

 

Лекція 6. Психосоціальний розвиток людини періоду юності (2 год.) 

Соціальна ситуація розвитку старшокласника. Поява дорослих ролей і 

обов’язків. Міжособистісні стосунки в ранній юності: дружба і кохання. 

Психосексуальний розвиток юнаків. Особливості пізнавальних і емоційно-

вольових процесів. Учбово-професійна діяльність як провідний вид 

діяльності. Розвиток особистості в період ранньої юності. Професійне та 

особистісне самовизначення. Поява важливих особистісних якостей: 

усвідомленість, самостійність, незалежність. Формування життєвих 

цінностей, наукового і громадянського світогляду. 

Основні поняття: професійне самовизначення, особистісне 

самовизначення, юнацький максималізм, моральний релятивізм. 

Семінар 14. Психосоціальний  розвиток людини у юнацькому віці. 

Семінар 15.  Психосоціальний розвиток дорослої людини. 

 

Змістовий модуль 4.  

Спілкування та міжособистісна взаємодія 

Лекція 7. Загальна характеристика спілкування (2год.) 

Спілкування як феномен психології. Потреба у спілкуванні, потреба в 

усамітненні. Взаємозв’язок спілкування і діяльності. Спілкування та 

комунікація. Структура спілкування. Функції спілкування. Види спілкування. 

Типи міжособистісного спілкування. Ообмеження спілкування. Застосування 
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маніпулятивних тактик у міжособистісному і діловому спілкуванні. 

Особливості демократичного спілкування. Захист від маніпулятивних 

впливів. 

Основні поняття:  спілкування, комунікація, імперативний, 
маніпулятивний, діалогічний типи спілкування. 

Семінар 16. Загальна характеристика спілкування 

 

Лекція 8. Перцептивна та комунікативна сторони спілкування 

(2год.)  

  Поняття та зміст соціальної перцепції. Типові схеми формування 

першого враження Ефект первинності. Ефект новизни. Ефект ореолу. 

Механізми взаєморозуміння: ідентифікація, емпатія, атракція, рефлексія, 

каузальна атрибуція. Барєри взаєморозуміння.  

Функції комунікативного аспекту спілкування. Ефективність обміну 

інформацією. Психологічні особливості вербальної комунікації. Невербальні 

засоби спілкування.  

Основні поняття:  соціальна перцепції, аперцепція, емпатія, атракція, 

рефлексія, вербальні та невербальні засоби спілкування. 

Семінар 17. Перцептивна та комунікативна сторона спілкування.   

Семінар 18. Взаємодія і соціальний вплив.   

Семінар 19-20. Деструктивні та конструктивні форми взаємодії. 

 

3. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 2 2 3 3 2 2 

Відвідування 

семінарських занять 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 

Робота на семінарському 

занятті 

10 5 50 5 50 5 50 5 50 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - -  -  -  -  -  -  -  -  

Разом  86  87  88  87 

Максимальна кількість балів: 348   

Розрахунок коефіцієнта:  348 : 100 = 3,48   
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1.  

Загальні питання психології 

Тема 1. Психологія як наука. Розвиток психіки в філогенезі – 16 

год. 

1. Проаналізувати особливості інтелектуальної поведінки тварин, 

порівняйте їх з такими особливостями у людини і наведіть основні 

відмінності. 

2. Проаналізувати висвітлення проблеми психологічної культури 

людини  у науковій літературі. Обґрунтувати важливість її формування. 

Оформити як реферат.  

 

Змістовий модуль 2. 

 Соціальна психологія особистості 

Тема 2. Індивідуально-типологічні властивості особистості: 

темперамент, характер, здібності – 14 год. 

1. Провести діагностику індивідуально-типологічних властивостей 

своєї особистості. Написати творчий  звіт «Мій психологічний портрет». 

Виокремити характеристики, які сприятимуть майбутній професійній 

діяльності, а які заважатимуть. Скласти програму саморозвитку.  

 

Змістовий модуль 3.  

Психічний розвиток  та становлення особистості на різних етапах 

онтогенезу  

Тема 4. Психосоціальний  розвиток людини у юнацькому віці – 12 

год. 

Переглянути фільм «Спілка мертвих поетів». Описати особливості 

становлення особистості дитини в період ранньої юності. Проаналізувати 

потреби юнаків, проблеми, які їм доводиться вирішувати у цей віковий 

період, роль батьків та вчителів у розвитку їхньої самосвідомості. Розробити 

поради батькам щодо взаємин з дітьми підліткового віку. 

 

Змістовий модуль 4.  

Спілкування та міжособистісна взаємодія 

Тема 1. Загальна характеристика спілкування – 14 год. 

1. Знайти у інтернет - мережі журнали з психології. Відшукати  в них 

публікації, присвячені дослідженню впливу  інформаційного середовище на 

особливості соціалізації особистості.  

Написати творчу роботу, в якій вказати особливості позитивного та   

негативного впливу на соціалізацію сучасної молоді інформаційного 

середовище. Розкрити особливості спілкування в соціальних мережах 

(специфіку, переваги, недоліки).  
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Критерії оцінювання самостійної роботи  студента 

     5балів – максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 

виконання одного завдання для самостійної роботи. Воно оцінюється за 

такими критеріями: 

 своєчасність виконання навчальних завдань1б; 

 повний обсяг їх виконання1б; 

 якість виконання навчальних завдань 2 б; 

 творчий підхід у виконанні завдань1б. 

Кількість та складність завдань залежить від кількості годин відведених  

на самостійну роботу до того або іншого модуля. Загальна оцінка за 

виконання самостійної роботи до змістового модуля визначається так: сума 

набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  розділити на 

кількість завдань (зазвичай це 1- 2 завдання). Максимальна кількість балів за 

модуль – 5б. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Модульні  контрольні роботи виконуються після завершення вивчення 

навчального матеріалу змістового модуля у вигляді тестових завдань. Блок 

тестових запитань до кожного модуля містить 25 запитань. За кожну 

правильну відповідь виставляється 1 бал. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку.  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом.  

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

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

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів  Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

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

з незначною кількістю помилок 

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

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 
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діяльності 

E 60-68 балів  Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів  Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів  Незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

Навчально-методична карта дисципліни «Психологія» 

Разом: 120 год., із них 16 год. – лекції, 40 год. – семінарські заняття, 56 

год. – самостійна робота, 8 год. – модульний контроль. Форма 

підсумкового контролю – залік.   
Назва  

модуля 

Модуль 1. Загальні питання 

психології 

Модуль 2. Феномен особистості 

в психології 

Кількість балів за  

модуль 

86 б 87 б 

Теми лекцій 1. Психологія як наука. Поняття 

психіка, свідомість, самосвідомість  

 

 

 

 

1б 

2. Соціально психологічна 

характеристика особистості 

3. Індивідуально-типологічні 

властивості особистості: 

темперамент, характер, 

здібності 

2б 

Теми  

семінарських 

занять  

1. Психологія як наука. Розвиток 

психіки в філогенезі. 

2. Відчуття і сприймання як процеси 

чуттєвого пізнання світу 

3-4. Психічні процеси раціонального 

пізнання дійсності: пам’ять,  

мислення, уява, увага,мовлення 

5. Емоції та почуття 

55 б. 

6. Соціально психологічна 

характеристика особистості 

7-8. Індивідуально-типологічні 

властивості особистості: 

темперамент, характер, 

здібності 

9. Соціалізація особистості 

10. Особистість у групі 

55 б 

Самостійна  

робота 

Виконання сам. завдань до модуля                                                                            

5б 

Виконання сам. завдань до модуля                                                                                                          

5б 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

                                25 б  

Модульна контрольна робота 2 

                             25 б  

Назва модуля Модуль 3. Психосоціальний 

розвиток особистості на різних 

етапах онтогенезу 

Модуль 4. Спілкування та 

міжособистісна взаємодія 

Кількість балів за  

модуль 

88 б 87  б 

Теми лекцій 4. Загальна характеристика 

розвитку психіки в онтогенезі 

5. Психосоціальний розвиток 

7. Загальна характеристика 

спілкування 

8. Перцептивна та комунікативна 
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молодшого школяра і підлітка 

6. Психосоціальний  розвиток 

людини у юнацькому віці   

3б 

сторони спілкування   

 

 

2б 

Теми  

семінарських 

 занять  

11. Загальна характеристика 

розвитку психіки в онтогенезі 

12. Особливості психосоціального 

розвитку дитини від народження до 

вступу в школу 

1 3. Психосоціальний розвиток 

молодшого школяра і підлітка 

1 4. Психосоціальний  розвиток 

людини у юнацькому віці 

15. Психосоціальний розвиток 

дорослої людини 

55 б. 

16. Загальна характеристика 

спілкування 

17. Перцептивна та 

комунікативна сторона 

спілкування   

18. Взаємодія і соціальний вплив   

19-20. Деструктивні та 

конструктивні форми взаємодії 

 

 

 

55 б. 

Самостійна 

 робота 

Виконання сам. завдань до модуля  

5 б 

 Виконання сам. завдань до модуля  

5 б 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 3 

25 б 

 Модульна контрольна робота 4 

25 б 

Підсумковий  

контроль 

Залік  

  Індекс перерахунку 3,48 

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія: навч. посіб. для студентів 

вузів / Н.М.Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2011. 

– 296 с. 

2. Загальна психологія: навч. посіб. / О.П.Сергєєнкова, О.А.Столярчук, 

О.П.Коханова, О.В. Пасєка – К. : ЦУЛ, 2012. – 296 с. 

3. Коваленко А. Б. Психологія міжособистісного взаєморозуміння 

Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка / А.Б. 

Коваленко. – К.: Київський університет, 2010. – 215 с. 

4. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): навч. 

посіб / В.П.Кутішенко– [вид. 2-ге, доп.]. – Київ: Центр учбової літератури, 

2010. – 128с. 

5. Москалець, В. П. Психологія особистості: навчальний посібник для 

вузів / В.П. Москалець . – Київ : ЦУЛ, 2013 . – 260 с. 

Додаткова: 

6. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 424 с. 

7. Загальна психологія: Практикум. / В.Волошина, Л.Долинська, 

С.Ставицька, О.Темрюк – К : Каравелла, 2013. – 280 с. 

8. Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія: 

Практикум:  навчальний посібник. / В.П.Кутішенко, С.О.Ставицька. – Київ: 

Каравелла, 2009.– 448 с. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/128518/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/128518/source:default
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9. Практикум із соціальної психології. Навчальний посібник / 

[Укладачі.  Т. М. Зелінська, І. В Михайлова., А. Е. Демерс]. –  К.: Каравела, 

2015. – 232 с 

10. Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб./ О. 

Б. Мельничук,  Р. Ф. Пасічняк , Л.. М. Вольнова  та ін. – К.: НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с. 

 

9. Додаткові ресурси 

2. Александров Ю.В. Психологія розвитку: Навчальний посібник / 

Ю.В.  Александров. – Харків: ХНУВС, 2015. – 335 с.  Режим доступу: 

https://pidruchniki.com/77666/psihologiya/psihologiya_rozvitku 

2. Фільм: Спілка мертвих поетів. – Режим доступу:  https: // kinosimka. 

net / 19884-obschestvo-mertvyh-poetov-1989.html 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://pidruchniki.com/77666/psihologiya/psihologiya_rozvitku
https://kinosimka.net/19884-obschestvo-mertvyh-poetov-1989.html
https://kinosimka.net/19884-obschestvo-mertvyh-poetov-1989.html

	Лекція  2. Соціально-психологічні характеристики особистості (2год.)
	Основні поняття: шкільна дезадаптація, рефлексія, наочно-образне мислення, пубертатний вік, почуття дорослості.
	Основні поняття:  спілкування, комунікація, імперативний, маніпулятивний, діалогічний типи спілкування.
	Лекція 8. Перцептивна та комунікативна сторони спілкування (2год.)
	Поняття та зміст соціальної перцепції. Типові схеми формування першого враження Ефект первинності. Ефект новизни. Ефект ореолу. Механізми взаєморозуміння: ідентифікація, емпатія, атракція, рефлексія, каузальна атрибуція. Барєри взаєморозуміння.
	Функції комунікативного аспекту спілкування. Ефективність обміну інформацією. Психологічні особливості вербальної комунікації. Невербальні засоби спілкування.

	9. Практикум із соціальної психології. Навчальний посібник / [Укладачі.  Т. М. Зелінська, І. В Михайлова., А. Е. Демерс]. –  К.: Каравела, 2015. – 232 с
	10. Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб./ О. Б. Мельничук,  Р. Ф. Пасічняк , Л.. М. Вольнова  та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.

