
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Психологія» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Психологія 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології, 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Сахно Парасковія Іванівна, старший викладач 

кафедри психології, політології та 

соціокультурних технологій. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 

6 рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – 

перший цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 

8 рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-

го – 7-го  семестрів для першого рівня 

вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-

го - 3-го семестрів для другого рівня 

вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (16 годин – 

лекції, 16 годин – практична робота). 118 

годин становить самостійна робота студента 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній 

формі навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна 

для всіх здобувачів вищої освіти, крім  

053 Психологія 

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання  зі шкільного курсу біології 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



 

 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладення навчальної дисципліни «Психологія» полягає в оволодінні 

студентами знань про факти, закономірності і механізми психіки, формуванні вмінь 

організації, проведення та обробки результатів психологічного дослідження з 

використанням класичних методів психології. Актуальність практичного і теоретичного 

засвоєння психології диктується зростаючою потребою компетентного спілкування у всіх сферах 

життєдіяльності людини. Метою курсу  є розвиток і підвищення компетентності особистості у 

професійній діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Психологія як наука  

Походження слова «психологія». Роль психології в сучасному світі. Вплив психології на 

розвиток людини як особистості. Галузі сучасної психології. Стисла характеристика різних 

галузей психологічної науки. Місце психології в системі наук. Сучасна вітчизняна 

психологія, її принцип 

Тема 2. Психіка як предмет психології 

Поняття психіки. Психіка і свідомість. 

Суспільно-історичний характер свідомості. Розвиток свідомості та її структура. 

Самосвідомість людини. 

Тема 3. Діяльність як активність особистості 

Соціально-психологічний аспект діяльності. Діяльність як психофізіологічний процес: 

психічні процеси та досвід людини (знання, уміння, навички, звички). Зміст і структура 

активності і діяльності: потреба, мотив, задача, дія (операція), результат, контроль і оцінка. 

Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності Інтеріоризація та екстеріоризація. Види 

людської діяльності (спілкування, гра, навчання, праця); їх освоєння і розвиток. 

Тема 4. Особистість у психології 

Поняття особистості в психології. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. 

Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальної взаємодії. Склад і структура особистості: 

спрямованість особистості; індивідуально-психофізіологічні властивості особистості 

(статеві, вікові особливості, патологічні зміни, темперамент); соціально-психофізіологічна 

характеристика особистості (психічні процеси, стани, властивості, характер); соціально-

генетичний аспект особистості (задатки, здібності, досвід людини). Самооцінка – 

центральний компонент “Я-концепції”: за рівнем (висока, середня, низька); за 

співвіднесенням з реальними успіхами (адекватна, неадекватна); за особливістю 

функціонування (конфліктна, безконфліктна).  

Тема 5. Увага 

Поняття про увагу. Функції уваги. Теорія домінанти А.А. Ухтомського; Види уваги: 

мимовільна (пасивна) і довільна (активна), післядовільна;. Форми уваги: зовнішня і 

внутрішня; колективна, групова, індивідуальна. Властивості уваги: спрямованість, 

зосередженість, стійкість, тривалість, концентрація, інтенсивність, коливання (флуктуація), 

розподіл, переключення, обсяг, широта, активність.   



 

 

Тема 6. Відчуття та сприймання 

Поняття про відчуття.Фізіологічна основа відчуттів: органи чуття, аналізатори, рецептори.  

Класифікація та види відчуттів: дистантні (зорові, слухові, нюхові), контактні (смакові, 

больові, тактильні); екстероцептивні; інтероцептивні (органічні відчуття); пропріоцептивні 

(кінестетичні, статичні). Загальні закономірності відчуттів: пороги чутливості, адаптація, 

взаємодія відчуттів, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція. Властивості відчуттів: 

якість, інтенсивність, тривалість, просторова локалізація. Основні поняття: відчуття, 

аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг чутливості, нижній абсолютний поріг 

чутливості, , адаптація, закон Вебера-Фехнера,  сенсибілізація, синестезія, контраст, 

індукція. 

Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймань. Особливості  сприймань 

(предметність, цілісність, структурність, контактність, осмисленість, категоріальність, 

вибірковість, аперцепція, динамічний стереотип, установка). Класифікація і види 

сприймань: за провідним аналізатором (зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові, статичні, 

кінестетичні); за формами існування матерії (простору, руху, часу). Мимовільне та довільне 

сприймання. 

Тема 7. Пам’ять 

Поняття про пам’ять. Пам’ять людини (довільна, логічна, опосередкована) і тварини 

(генетична, механічна). Класифікація і види пам’яті: за часом збереження матеріалу 

(миттєва, короткочасна, оперативна, довготривала, генетична); за переважаючим 

аналізатором (зорова, слухова, тактильна, смакова, нюхова); за змістом того, що 

запам’ятовується і відтворюється (образна, словесно-логічна, рухова, емоційна); за 

характером участі волі в процесах запам’ятовування і відтворення матеріалу (мимовільна і 

довільна). Процеси і закономірності пам’яті. 

Тема 8. Мислення 

Поняття про мислення. Зв’язок мислення з мовою. Теорії мислення, його фізіологічна 

основа. Мислительні дії і операції (порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, 

конкретизація, класифікація, систематизація). Класифікація та види мислення: за змістом 

(наочно-дійове, наочно-образне, абстрактне); залежно від змісту задач, у розв’язання яких 

воно включається (технічне, наукове, художнє); за характером завдань (практичне, 

теоретичне, інтуїтивне, аналітичне); за ступенем новизни і оригінальності (репродуктивне і 

продуктивне); Інтелект людини  (логічно-формальний, наочно-конкретний, аналітично-

рецептивний, комбінаторно-творчий, сприйнятливо-тонкий, загострено - спрямований).  

Тема 9. Уява  

Поняття про уяву як вищий пізнавальний процес. Фізіологічна основа уяви. 

Класифікація та види уяви: у зв’язку із застосуванням волі (активна-довільна; пасивна-

мимовільна); залежно від характеру діяльності людини (продуктивна-творча; 

репродуктивна-відтворююча); за змістом (художня, технічна, наукова). Мрія, фантазія, 

сновидіння, галюцинація. Функції уяви (уявлення дійсності в образах; регулювання 

емоційних станів; участь в довільній регуляції пізнавальних процесів і станів; формування 

внутрішнього плану дій). Уява і творчість. Роль уяви в різних видах діяльності (науковій, 

технічній, художній). 

Тема 10. Темперамент 

Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент. Фізіологічні основи 

темпераменту. Психологічна характеристика та властивості типів темпераменту: холерик, 

сангвінік, флегматик, меланхолік. 



 

 

Тема 11. Характер 

Поняття про характер. Структура характеру. Акцентуації рис характеру. Класифікація: за 

тілесною конституцією людини Е.Кречмера (атлетичний, пікнічний, астенічний); типологія 

соціальних характерів Е.Фромма;  

Тема 12. Здібності та творчість 

Поняття про здібності. Природні і соціальні передумови здібностей. Структура здібностей: 

загальні та спеціальні здібності. Здібності, обдарованість, талант, геніальність, майстерність.  

Тема 13. Емоції та почуття 

Поняття про емоції і почуття. Функції емоцій і почуттів. Психологічні теорії емоцій, їх 

фізіологічна основа. Види емоцій: прості і складні, вроджені і набуті. Види почуттів: 

моральні, інтелектуальні, естетичні. Форми переживання емоцій і почуттів: афекти, настрої, 

стрес, пристрасті, потяги. Емоційні стани (страх, тривога, сором, гнів, роздратування, радість та 

ін.). 

Тема 14. Вольова сфера особистості. Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. 

Функції волі (спонукальна і гальмівна; спрямовуюча і регулююча). Критерії вольової 

поведінки. Вольові дії (довільні і мимовільні). Простий і складний вольовий акт 

Тема 15-16.  Поняття про спілкування. Поняття про структуру спілкування. Основні 

сторони процесу спілкування: а) комунікативна сторона (як обмін інформацією між 

сторонами, що спілкуються); б) інтерактивна сторона (організація взаємодії між учасниками 

спілкування); в) перцептивна сторона (сприйняття та взаєморозуміння один одного). Види 

спілкування.   

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища. 

РН2 Застосовувати набуті знання для аналізу психологічної сутності різних 

проявів поведінки і діяльності особистості тощо. 

РН3 Аналізувати психологічний зміст, структуру, психологічні механізми і 

умови розвитку особистості та окремих її складових;  

РН4 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію. 

РН5  Здійснювати самостійний пошук та реферування інформації з наукових 

джерел для вирішення професійних завдань 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття 

(ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Психологія як наука  

Походження слова «психологія». Роль психології в сучасному світі. Вплив психології на 

розвиток людини як особистості. Галузі сучасної психології. Стисла характеристика різних 



 

 

галузей психологічної науки. Місце психології в системі наук. Сучасна вітчизняна 

психологія, її принцип 

ПЗ 1 Психологія як наука  

Походження слова «психологія». Роль психології в сучасному світі. Вплив психології на 

розвиток людини як особистості. Галузі сучасної психології. Стисла характеристика різних 

галузей психологічної науки. Місце психології в системі наук. Сучасна вітчизняна 

психологія, її принцип 

 

Тема 2.   

Л 1. Психіка як предмет психології 

Поняття психіки. Психіка і свідомість. 

Суспільно-історичний характер свідомості. Розвиток свідомості та її структура. 

Самосвідомість людини. 

 

ПЗ 1. Психіка як предмет психології 

Поняття психіки. Психіка і свідомість. 

Суспільно-історичний характер свідомості. Розвиток свідомості та її структура. 

Самосвідомість людини. 

  

Тема 3.  

Л 2. Діяльність як активність особистості 

Соціально-психологічний аспект діяльності. Діяльність як психофізіологічний процес: 

психічні процеси та досвід людини (знання, уміння, навички, звички). Зміст і структура 

активності і діяльності: потреба, мотив, задача, дія (операція), результат, контроль і оцінка. 

Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності Інтеріоризація та екстеріоризація. Види 

людської діяльності (спілкування, гра, навчання, праця); їх освоєння і розвиток. 

  ПЗ 2 Діяльність як активність особистості 

Соціально-психологічний аспект діяльності. Діяльність як психофізіологічний процес: 

психічні процеси та досвід людини (знання, уміння, навички, звички). Зміст і структура 

активності і діяльності: потреба, мотив, задача, дія (операція), результат, контроль і оцінка. 

Внутрішні і зовнішні компоненти діяльності Інтеріоризація та екстеріоризація. Види 

людської діяльності (спілкування, гра, навчання, праця); їх освоєння і розвиток. 

Тема 4.  

Л 2 Особистість у психології 

Поняття особистості в психології. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. 

Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальної взаємодії. Склад і структура особистості: 

спрямованість особистості; індивідуально-психофізіологічні властивості особистості 

(статеві, вікові особливості, патологічні зміни, темперамент); соціально-психофізіологічна 

характеристика особистості (психічні процеси, стани, властивості, характер); соціально-

генетичний аспект особистості (задатки, здібності, досвід людини). Самооцінка – 

центральний компонент “Я-концепції”: за рівнем (висока, середня, низька); за 

співвіднесенням з реальними успіхами (адекватна, неадекватна); за особливістю 

функціонування (конфліктна, безконфліктна).  

ПЗ  2 Особистість у психології 

Поняття особистості в психології. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. 

Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальної взаємодії. Склад і структура особистості: 



 

 

спрямованість особистості; індивідуально-психофізіологічні властивості особистості 

(статеві, вікові особливості, патологічні зміни, темперамент); соціально-психофізіологічна 

характеристика особистості (психічні процеси, стани, властивості, характер); соціально-

генетичний аспект особистості (задатки, здібності, досвід людини). Самооцінка – 

центральний компонент “Я-концепції”: за рівнем (висока, середня, низька); за 

співвіднесенням з реальними успіхами (адекватна, неадекватна); за особливістю 

функціонування (конфліктна, безконфліктна).  

Тема 5.  

 Л 3     Увага 

Поняття про увагу. Функції уваги. Теорія домінанти А.А. Ухтомського; Види уваги: 

мимовільна (пасивна) і довільна (активна), післядовільна;. Форми уваги: зовнішня і 

внутрішня; колективна, групова, індивідуальна. Властивості уваги: спрямованість, 

зосередженість, стійкість, тривалість, концентрація, інтенсивність, коливання (флуктуація), 

розподіл, переключення, обсяг, широта, активність.   

 ПЗ 3   Увага 

Поняття про увагу. Функції уваги. Теорія домінанти А.А. Ухтомського; Види уваги: 

мимовільна (пасивна) і довільна (активна), післядовільна;. Форми уваги: зовнішня і 

внутрішня; колективна, групова, індивідуальна. Властивості уваги: спрямованість, 

зосередженість, стійкість, тривалість, концентрація, інтенсивність, коливання (флуктуація), 

розподіл, переключення, обсяг, широта, активність.   

Тема 6.  

Л 3 Відчуття та сприймання 

Поняття про відчуття.Фізіологічна основа відчуттів: органи чуття, аналізатори, рецептори.  

Класифікація та види відчуттів: дистантні (зорові, слухові, нюхові), контактні (смакові, 

больові, тактильні); екстероцептивні; інтероцептивні (органічні відчуття); пропріоцептивні 

(кінестетичні, статичні). Загальні закономірності відчуттів: пороги чутливості, адаптація, 

взаємодія відчуттів, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція. Властивості відчуттів: 

якість, інтенсивність, тривалість, просторова локалізація. Основні поняття: відчуття, 

аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг чутливості, нижній абсолютний поріг 

чутливості, , адаптація, закон Вебера-Фехнера,  сенсибілізація, синестезія, контраст, 

індукція. 

Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймань. Особливості  сприймань 

(предметність, цілісність, структурність, контактність, осмисленість, категоріальність, 

вибірковість, аперцепція, динамічний стереотип, установка). Класифікація і види 

сприймань: за провідним аналізатором (зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові, статичні, 

кінестетичні); за формами існування матерії (простору, руху, часу). Мимовільне та довільне 

сприймання. 

 ПЗ 3  Відчуття та сприймання 

Поняття про відчуття.Фізіологічна основа відчуттів: органи чуття, аналізатори, рецептори.  

Класифікація та види відчуттів: дистантні (зорові, слухові, нюхові), контактні (смакові, 

больові, тактильні); екстероцептивні; інтероцептивні (органічні відчуття); пропріоцептивні 

(кінестетичні, статичні). Загальні закономірності відчуттів: пороги чутливості, адаптація, 

взаємодія відчуттів, сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція. Властивості відчуттів: 

якість, інтенсивність, тривалість, просторова локалізація. Основні поняття: відчуття, 



 

 

аналізатор, рецептор, верхній абсолютний поріг чутливості, нижній абсолютний поріг 

чутливості, , адаптація, закон Вебера-Фехнера,  сенсибілізація, синестезія, контраст, 

індукція. 

Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймань. Особливості  сприймань 

(предметність, цілісність, структурність, контактність, осмисленість, категоріальність, 

вибірковість, аперцепція, динамічний стереотип, установка). Класифікація і види 

сприймань: за провідним аналізатором (зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові, статичні, 

кінестетичні); за формами існування матерії (простору, руху, часу). Мимовільне та довільне 

сприймання. 

Тема 7.   

Л 4 Пам’ять 

Поняття про пам’ять. Пам’ять людини (довільна, логічна, опосередкована) і тварини 

(генетична, механічна). Класифікація і види пам’яті: за часом збереження матеріалу 

(миттєва, короткочасна, оперативна, довготривала, генетична); за переважаючим 

аналізатором (зорова, слухова, тактильна, смакова, нюхова); за змістом того, що 

запам’ятовується і відтворюється (образна, словесно-логічна, рухова, емоційна); за 

характером участі волі в процесах запам’ятовування і відтворення матеріалу (мимовільна і 

довільна). Процеси і закономірності пам’яті. 

ПЗ  4 Пам’ять 

Поняття про пам’ять. Пам’ять людини (довільна, логічна, опосередкована) і тварини 

(генетична, механічна). Класифікація і види пам’яті: за часом збереження матеріалу 

(миттєва, короткочасна, оперативна, довготривала, генетична); за переважаючим 

аналізатором (зорова, слухова, тактильна, смакова, нюхова); за змістом того, що 

запам’ятовується і відтворюється (образна, словесно-логічна, рухова, емоційна); за 

характером участі волі в процесах запам’ятовування і відтворення матеріалу (мимовільна і 

довільна). Процеси і закономірності пам’яті. 

Тема 8 

Л 4 Мислення 

Поняття про мислення. Зв’язок мислення з мовою. Теорії мислення, його фізіологічна 

основа. Мислительні дії і операції (порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, 

конкретизація, класифікація, систематизація). Класифікація та види мислення: за змістом 

(наочно-дійове, наочно-образне, абстрактне); залежно від змісту задач, у розв’язання яких 

воно включається (технічне, наукове, художнє); за характером завдань (практичне, 

теоретичне, інтуїтивне, аналітичне); за ступенем новизни і оригінальності (репродуктивне і 

продуктивне); Інтелект людини  (логічно-формальний, наочно-конкретний, аналітично-

рецептивний, комбінаторно-творчий, сприйнятливо-тонкий, загострено - спрямований).  

ПЗ 4 Мислення 

Поняття про мислення. Зв’язок мислення з мовою. Теорії мислення, його фізіологічна 

основа. Мислительні дії і операції (порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, 

конкретизація, класифікація, систематизація). Класифікація та види мислення: за змістом 

(наочно-дійове, наочно-образне, абстрактне); залежно від змісту задач, у розв’язання яких 

воно включається (технічне, наукове, художнє); за характером завдань (практичне, 

теоретичне, інтуїтивне, аналітичне); за ступенем новизни і оригінальності (репродуктивне і 

продуктивне); Інтелект людини  (логічно-формальний, наочно-конкретний, аналітично-



 

 

рецептивний, комбінаторно-творчий, сприйнятливо-тонкий, загострено - спрямований).  

 

Тема 9.  

Л 5 Уява Поняття про уяву як вищий пізнавальний процес. Фізіологічна основа уяви. 

Класифікація та види уяви: у зв’язку із застосуванням волі (активна-довільна; пасивна-

мимовільна); залежно від характеру діяльності людини (продуктивна-творча; 

репродуктивна-відтворююча); за змістом (художня, технічна, наукова). Мрія, фантазія, 

сновидіння, галюцинація. Функції уяви (уявлення дійсності в образах; регулювання 

емоційних станів; участь в довільній регуляції пізнавальних процесів і станів; формування 

внутрішнього плану дій). Уява і творчість. Роль уяви в різних видах діяльності (науковій, 

технічній, художній). 

ПЗ 5.  Уява  

Поняття про уяву як вищий пізнавальний процес. Фізіологічна основа уяви. 

Класифікація та види уяви: у зв’язку із застосуванням волі (активна-довільна; пасивна-

мимовільна); залежно від характеру діяльності людини (продуктивна-творча; 

репродуктивна-відтворююча); за змістом (художня, технічна, наукова). Мрія, фантазія, 

сновидіння, галюцинація. Функції уяви (уявлення дійсності в образах; регулювання 

емоційних станів; участь в довільній регуляції пізнавальних процесів і станів; формування 

внутрішнього плану дій). Уява і творчість. Роль уяви в різних видах діяльності (науковій, 

технічній, художній). 

   

Тема10.  

Л 6 Темперамент 

Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент. Фізіологічні основи 

темпераменту. Психологічна характеристика та властивості типів темпераменту: холерик, 

сангвінік, флегматик, меланхолік. 

ПЗ 6 Темперамент 

Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент. Фізіологічні основи 

темпераменту. Психологічна характеристика та властивості типів темпераменту: холерик, 

сангвінік, флегматик, меланхолік. 

Тема 11.  

Л 6 Характер 

Поняття про характер. Структура характеру. Акцентуації рис характеру. Класифікація: за 

тілесною конституцією людини Е.Кречмера (атлетичний, пікнічний, астенічний); типологія 

соціальних характерів Е.Фромма;  

ПЗ 6 Характер 

Поняття про характер. Структура характеру. Акцентуації рис характеру. Класифікація: за 

тілесною конституцією людини Е.Кречмера (атлетичний, пікнічний, астенічний); типологія 

соціальних характерів Е.Фромма;  

Тема 12.  

Л 6 Здібності та творчість 

Поняття про здібності. Природні і соціальні передумови здібностей. 

Структура здібностей: загальні та спеціальні здібності. Здібності, обдарованість, талант, 

геніальність, майстерність.  

ПЗ 6 Здібності та творчість 

Поняття про здібності. Природні і соціальні передумови здібностей. 

Структура здібностей: загальні та спеціальні здібності. Здібності, обдарованість, талант, 



 

 

геніальність, майстерність.  

Тема 13.  

Л 7 Емоції та почуття 

Поняття про емоції і почуття. Функції емоцій і почуттів. Психологічні теорії емоцій, їх 

фізіологічна основа. Види емоцій: прості і складні, вроджені і набуті. Види почуттів: 

моральні, інтелектуальні, естетичні. Форми переживання емоцій і почуттів: афекти, настрої, 

стрес, пристрасті, потяги. Емоційні стани (страх, тривога, сором, гнів, роздратування, радість та 

ін.). 

ПЗ 7 Емоції та почуття 

Поняття про емоції і почуття. Функції емоцій і почуттів. 

Психологічні теорії емоцій, їх фізіологічна основа. Види емоцій: прості і складні, вроджені і 

набуті. 

Види почуттів: моральні, інтелектуальні, естетичні. Форми переживання емоцій і почуттів: 

афекти, настрої, стрес, пристрасті, потяги. Емоційні стани (страх, тривога, сором, гнів, 

роздратування, радість та ін.). 

Тема 14. 

Л 7 Вольова сфера особистості. Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. Функції 

волі (спонукальна і гальмівна; спрямовуюча і регулююча). Критерії вольової поведінки. 

Вольові дії (довільні і мимовільні). Простий і складний вольовий акт 

ПЗ 7 Вольова сфера особистості. Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. Функції 

волі (спонукальна і гальмівна; спрямовуюча і регулююча). Критерії вольової поведінки. 

Вольові дії (довільні і мимовільні). Простий і складний вольовий акт 

Тема 15-16.   

Л 8 Поняття про спілкування. Поняття про структуру спілкування. Основні сторони 

процесу спілкування: а) комунікативна сторона (як обмін інформацією між сторонами, що 

спілкуються); б) інтерактивна сторона (організація взаємодії між учасниками спілкування); 

в) перцептивна сторона (сприйняття та взаєморозуміння один одного). Види спілкування. 

Монологічне й діалогічне спілкування. 

ПЗ 8 Поняття про спілкування. Взаємозв’язок спілкування та діяльності. Поняття про 

структуру спілкування. Основні сторони процесу спілкування: а) комунікативна сторона (як 

обмін інформацією між сторонами, що спілкуються); б) інтерактивна сторона (організація 

взаємодії між учасниками спілкування); в) перцептивна сторона (сприйняття та 

взаєморозуміння один одного). Види спілкування. Монологічне й діалогічне спілкування 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-

конспекту. 

НД 2. Презентація самопідготовки до практичних занять. 

НД 3. Дослідження процесу психологічного тренінгу та його аналіз. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. інтерактивні лекції; 

МН2. практичні демонстрації.;  

МН3. практико-орієнтоване навчання. 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота надають студентам матеріали з різних 

точок зору, що вимагають аналізу психологічних особливостей індивіда (РН 1). 



 

 

Теоретичне та практичне ознайомлення з матеріалами курсу зосереджена на потребі 

усвідомити детермінанти, психологічні передумови вдосконалення особистості (РН 

2). Вони доповнюються завданнями для самостійної роботи, виконання яких надає 

студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практиці під час аналізу 

проявів індивідуальної поведінки (РН 3). Підготовка до практичних занять та під час 

самостійної роботи стимулює студентів аналізувати індивідуальні особливості 

людини. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію. 

(РН 4). Здійснювати самостійний пошук та реферування інформації з наукових джерел для 

вирішення професійних завдань  (РН 5). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування,  

Дослідження процесу психологічного тренінгу та його аналіз, підготовка загального конспекту,  

виконання контрольної роботи, усні індивідуальні повідомлення та демонстрація 

самопідготовки 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі оцінки систематичності та 

активності роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М1), Дослідження 

процесу психологічного тренінгу та його аналіз (М2), підготовка загального 

конспекту (М3), письмових опитувань (тестувань) (М4), оцінки виконання 

підсумкового контролю (М5). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. 

Індивідуальні завдання, схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. систематичність і планомірність роботи на заняттях – 32 б.; 



 

 

2. виконання творчих завдань – 14 б.; 

3. підготовка презентацій по темах – 14 б.; 

4. тестування – 25 б.; 

5. виконання  підсумкового контролю - 15 б. 

 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання мультимедіа 

(ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення (ЗН 2) 

Основна література 
1. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. 

Загальна психологія : підручник. К.: Каравела, 2017. 464 с. 

2. Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : 

навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦУЛ, 2017. – 388 с. 

3. Ільїна, Н. М. Загальна психологія: теорія та практикум : 

навч. посіб. / Н. М. Ільїна, С. О. Мисник. – Суми : Університет. 

кн., 2019. – 352 с.  

 
Додаткова навчальна література 

4. Галян О. І., Галян І. М. Експериментальна психологія: 

навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ: Академвидав, 2012. 399 с. 

5. Психологія / за заг. ред. Л. М. Кудояра. Суми: СумДУ, 

2011. 331с.  

6. Чалдині, Р. Психологія впливу / Р. Чалдині ; пер. М. 

Скоробагатов. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 368 с. 

 

 

Інформаційні ресурси в інтернеті 
https://pidruchniki.com/17990126/psihologiya/eksperimentalna_psiho

logiya  
https://pidruchniki.com/14550428/psihologiya/zagalna_psihologiya 

http://flightcollege.com.ua/library/8%20%D0%A4%D0%98%D0%9

B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0

%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%9

0%D0%A3%D0%9A%D0%98/88%20%D0%9F%D0%A1%D0%9

8%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%

AF/%5BSerg%D1%94%D1%94nkova_O.P.%5D_Zagalna_psiholog

%D1%96ya._Navchal(BookSee.org).pdf 

 

 

 

https://pidruchniki.com/17990126/psihologiya/eksperimentalna_psihologiya
https://pidruchniki.com/17990126/psihologiya/eksperimentalna_psihologiya
https://pidruchniki.com/14550428/psihologiya/zagalna_psihologiya
http://flightcollege.com.ua/library/8%20%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/88%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BSerg%D1%94%D1%94nkova_O.P.%5D_Zagalna_psiholog%D1%96ya._Navchal(BookSee.org).pdf
http://flightcollege.com.ua/library/8%20%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/88%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BSerg%D1%94%D1%94nkova_O.P.%5D_Zagalna_psiholog%D1%96ya._Navchal(BookSee.org).pdf
http://flightcollege.com.ua/library/8%20%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/88%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BSerg%D1%94%D1%94nkova_O.P.%5D_Zagalna_psiholog%D1%96ya._Navchal(BookSee.org).pdf
http://flightcollege.com.ua/library/8%20%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/88%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BSerg%D1%94%D1%94nkova_O.P.%5D_Zagalna_psiholog%D1%96ya._Navchal(BookSee.org).pdf
http://flightcollege.com.ua/library/8%20%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/88%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BSerg%D1%94%D1%94nkova_O.P.%5D_Zagalna_psiholog%D1%96ya._Navchal(BookSee.org).pdf
http://flightcollege.com.ua/library/8%20%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/88%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BSerg%D1%94%D1%94nkova_O.P.%5D_Zagalna_psiholog%D1%96ya._Navchal(BookSee.org).pdf
http://flightcollege.com.ua/library/8%20%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98/88%20%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF/%5BSerg%D1%94%D1%94nkova_O.P.%5D_Zagalna_psiholog%D1%96ya._Navchal(BookSee.org).pdf


 

 

 


