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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

«Психологія» є сукупністю теоретичних і практичних наук, вивчення 
науковотеоретичних підходів до вирішення центральної проблеми 
дисципліни − співвідношення навчання і розвитку. Психологія дає знання, 
необхідні для пізнання студентами своїх індивідуальних властивостей, що в 
свою чергу, допомагає вирішувати проблему самовиховання і становлення 
світогляду майбутнього фахівця. Для досягнення мети поставлені такі 
основні завдання: сформувати систему теоретико-методологічних знань із 
проблем психологічної науки і практики, пізнання структурних елементів 
психіки – психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів і утворень 
на рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення 
в процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста; сформувати у 
студентів установку на самореалізацію та саморозвиток. В результати 
навчання за дисципліною «Психологія» студент може опанувати: 
здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 
різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 
організацій. Теоретичний матеріал викладається у формі проблемних 
лекцій, лекційдискусій, лекцій-візуалізацій. Практичні заняття курсу 
відбуваються у формі обговорення у їх різноманітних формах (бесіда з 
елементами дискусії, робота в малих групах, ситуативний підхід). 

Мета та цілі 

полягають у формуванні системи теоретичних знань про базові категорії та 
принципи, фундаментальні теорії психології, загальні закономірності 
психічної діяльності особистості та оволодіння основами загальної 
психологічної грамотності 

Результати 
навчання 

 

Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 
різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 



 
 
 
 
 
 
 

 
Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, що 

відповідають 
заявленим цілям 

програми 

організацій. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень 
у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях. Оцінювати 
ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення 
за допомогою або підвищення кваліфікації. Здатність працювати в команді 
та автономно.  
 
 
 
Розвиток «гнучких навичок» - soft skills: навичок комунікації, здатність брати 
на себе відповідальність і працювати в команді, вміння контролювати власні 
почуття, правильно реагувати на емоції інших людей та злагоджувати 
конфлікти, управляти своїм часом, розуміння важливості зворотного зв’язку 
/ допомоги від колег, здатність логічно і системно мислити, креативність та 
інше) 

Пререквізити «Географія культури та етнографія україни», «Правознавство» 

 
 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

Змістовий модуль 1  

Тема 1. 
Предмет та 
завдання 
психології 

особистості. 
Психологічна 

природа 
особистості. 

Розвиток 
психіки та 

становлення 
особистості. 
Психологічна 

структура 
особистості 

Психологія як наука. Предмет психології 
та її завдання. Основні напрями в 

сучасній психології. Структура (галузі) 
психології та її зв’язок з іншими науками. 

Основні методи психологічного 
дослідження. Поняття про особистість. 

Склад і структура особистості. 
Активність особистості та її джерела, 

спрямованість особистості. 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел за заданою 

тематикою; підготовка до 
семінарського заняття 

"Соціалізація особистості" 

Тема 2. 
Свідомість, 

самосвідомість та 
рефлексивні 

характеристики 
особистості. 
Гармонія та 
відхилення у 

розвитку 
особистості. 

Методологічні 
засади сучасних 

теорій 
особистості 

Поняття свідомості та 
самосвідомості. Історія наукових поглядів 
на природу людського само відображення. 

Структура свідомості. Становлення 
свідомості в процесі онтогенезу. Вікові 

особливості формування самосвідомості. 
Стать: поняття, сутність, види та 

психологічна характеристика. Стать 
біологічна і психологічна. Чоловіча та 

жіноча особистість. «Я»-концепція та її 
складові. Образ «Я» як регулятивний 

механізм психічного життя. Формування та 
функції самооцінки в розвитку особистості. 

Види самооцінки. Етапи наукового 
дослідження. 

 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел за заданою 

тематикою; підготовка до 
практичного заняття 



Тема 3. Загальна 
характеристика 

афективної 
сфери 

особистості. 
Принципи та 

методи психології 
емоцій. Емоційні 

стани і фактори їх 
регуляції 

Походження та функції емоцій. Емоції та 
розвиток особистості. Мотивація та емоції. 

Емоції і свідомість. Емоції та почуття. 
Теорії емоцій: психоаналітична концепція 

афекту та мотивації, когнітивні теорії, 
периферична теорія емоцій, інформаційна 

теорія емоцій, теорія диференціальних 
емоцій. Взаємодії компонентів емоцій. 

Утворення емоційних комплексів, 
емоційної комунікації. Психологічна 

характеристика, природа та властивості 
емоцій і почуттів. Онтогенез емоційної 

сфери людини. Види почуттів, їх 
характеристика. 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел за 

заданою тематикою; підготовка 
до семінарського заняття за 
темою "Стрес на робочому 

місці" 

Тема 4. 
Функціональне 
призначення 
афективної 

сфери. Вольові 
якості особистості 

Оцінювання і спонукання. Афективна 
сфера (потяги, емоції, почуття і воля) як 

особистісне пізнання через 
самоспостереження. Основні функції 
емоцій: інформаційна, оцінювання, 
регуляція, керування. Регулятивне 

значення емоцій і волі в самотворенні 
особистості. Склад та структура вольових 

якостей 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел за 

заданою тематикою; 
підготовка до семінарського 
заняття за темою "Розвиток 

мотиваційної сфери 
особистості" 

Тема 5. Проблеми 
та методологічні 

основи 
структурного 

аналізу 
діяльності. 

Психологічний 
аналіз 

потребнісномотив
аційної 

підсистеми 
діяльності та 

поведінки 
особистості 

Порівняльний аналіз психологічних 
теорій діяльності. Характеристика 

основних видів діяльності та зумовленість 
ефективності діяльності особистісними та 

індивідуальнопсихічними якостями. 
Психологічний аналіз понять цілей, 

потреб, мотивів, мотивацій діяльності та 
поведінки особистості. Активність 

особистості та її джерела 

Вивчення лекційного матеріалу, 
виконання практичного завдання 

Тема 6. 
Психологічний 

аналіз 
інформаційної 

підсистеми 
діяльності та 

поведінки 
особистості. 

Психологічний 
аналіз 

регулятивної 
підсистеми 
особистості 

Інформаційна основа діяльності. 
Поняття про два інформаційні плани: 

актуальний і потенційний. Сутність понять 
"образ", "знак", "мова", "код", "модель", 
"символ" в інформаційній підсистемі. 

Основні властивості заміщувальних знаків. 
Психологічні аспекти обробки інформації 

та прийняття рішень. 

Вивчення лекційного 
матеріалу, виконання 
практичного завдання 

Змістовий модуль 2 

Тема 7. Загальна 
характеристика 

Основні характеристики когнітивної 
сфери особистості. Визначення та 

Вивчення лекційного 
матеріалу, підготовка до 



сенсорноперцепт
ивних процесів. 

властивості понять "відчуття" та 
"сприймання". Функції відчуттів та 

сприймань. Відчуття та сприймання як 
різні за повнотою та глибиною рівні 

пізнавальної діяльності індивіда. Активно 
орієнтувальна та регуляторна функції 
відчуттів та сприймань у поведінці та 

діяльності. 

практичного заняття. Аналіз та 
підбір методик діагностики 

когнітивної сфери особистості 

Тема 8. Увага. Основні підходи до визначення уваги. 
Психологічні теорії уваги. Функції уваги. 

Особливості розвитку та шляхи 
формування властивостей уваги. Увага в 

пізнавальній діяльності особистості. 
1Психологічна активність і форми її 

прояву. Неспання та увага. Активація та 
увага. Основні підходи до визначення 

уваги. 

Вивчення лекційного 
матеріалу, виконання 
практичного завдання 

Тема 9. Пам'ять Загальна характеристика пам'яті. 
Психологічні теорії пам'яті і проблеми 

пам'яті в асоціанізмі, гештальтпсихології, 
біхевіоризмі; соціальнопсихологічний 

підхід до проблем пам'яті; інформаційний 
підхід до проблем пам'яті; діяльнісний та 
системний підходи до вивчення пам'яті. 
Процеси пам'яті: запам'ятовування та 

фактори, що його зумовлюють, 
взаємовідношення довільного і 

мимовільного в запам'ятовуванні. Види 
пам'яті: проблема класифікації пам'яті, 

основні підходи до виділення видів 
пам'яті. 

Вивчення лекційного 
матеріалу, виконання 
практичного завдання 

Тема 10. 
Мислення. Уява і 

уявлення в 
творчій діяльності 

Загальна характеристика мислення. 
Характеристика мислення як процесу 
розв'язання задач. Фазний характер 

процесу мислення. Поняття "проблемної 
ситуації" та "задачі". Класифікація 
факторів, які впливають на процес 

розв'язання задач. Словесно-образний 
підхід у процесі мислення. Види мислення. 

Принцип єдності психіки та діяльності як 
методологічна основа дослідження видів 
мислення. Типи мислення в соціогенезі. 

Вивчення лекційного 
матеріалу, підготовка до 

практичного заняття. Виконання 
тесту "Визначення типу 

мислення 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 (Тема 1-6) 30 

Змістовий модуль 2 (Тема 7-10) 30 

Підсумковий контроль (залік) 40 

Загальна кількість балів: 100 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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