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Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / 

години 

6 кредитів /180 годин 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (44 год.), практичні (46 год.), самостійна 

робота (90 год.) 

Заочна форма: лекції (10 год.), практичні (10 год.), самостійна 

робота (160 год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний 

плагіаn, фабрикація, обман, списування, хабарництво. 

Відвідування занять. Студент зобов’язаний: 

- регулярно відвідувати заняття ( лекційні, семінарські, практичні). 

- у випадку захворювання чи можливої відсутності з іншої поважної 

причини повідомити викладача та старосту групи. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Кожен студент має право на неформальну освіту. При наявності у 

студента сертифіката чи диплома, що підтверджує його участь у 

певній програмі може бути зараховано як виконання ІНДЗ. 

Що будемо вивчати?  Основні питання загальної психології: предмет, стан, структура, 

завдання і методи сучасної психології; психічні процеси як важливі 

компоненти людської діяльності, типи темпераментів, особливості 

поняття характер, здібності, а також емоційно-вольові якості 

особистості, їх проявлення у діяльності та спілкуванні. 

Чому це треба 

вивчати?  

Розширення пізнавальної сфери студентів, надання знань в галузі 

загальної психології, формування уявлень про розвиток психіки та 

свідомості, про психічні процеси та індивідуально-психологічні 

властивості особистості, про особливості поведінки особистості у 
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діяльності та спілкуванні 

Яких результатів 

можна досягнути?  
 Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.  

 Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.  

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань.  

 Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

 Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.  

 Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати 

аргументовані висновки.  

 Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців.  

 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника.  

 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності.  

 Оперувати педагогічними категоріями, здійснювати педагогічну 

взаємодію, забезпечувати фізичний, інтелектуальний, соціальний і 

духовний розвиток особистості школяра, застосовувати доцільні 

форми і методи навчання і виховання, уміння розв’язувати 

педагогічні ситуації. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Здатність бути критичним і самокритичним.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність працювати в команді.  

 Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології.  

 Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 

функціонування та розвитку психічних явищ.  

 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 

джерел.  

 Здатність розуміти методологічні засади психологічного 

дослідження та характеризувати етапи становлення 

експериментального методу в психології. 
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 Здатність відтворювати основні підходи до вивчення біологічних і 

соціальних чинників розвитку особистості; методи вивчення впливу 

спадковості і середовища на розвиток особистості; розуміння 

індивідуальних відмінностей, обумовлених темпераментом і 

характером, та основні підходи до їх вивчення. 

 Здатність до розуміння закономірностей спілкування та взаємодії 

між людьми; видів групової динаміки; соціально-психологічні типів 

особистості; методів дослідження соціальної психології. 

Зміст дисципліни Предмет, завдання та  структура  психологічної науки. Становлення 

та методи психології. Природа та сутність психіки. Психологія 

спілкування. Діяльність. Психологія групп. Психологія особистості. 

Увага. Відчуття. Cприймання. Пам`ять. Мислення і інтелект. Уява. 

Емоційно-вольові процеси. Емоції і почуття. Воля. Індивідуально 

психологічні властивості. Темперамент. Характер. Здібності.  

Обов’язкові 

завдання 

Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних та 

самостійних завдань, модульний та підсумковий контролі, виконання 

ІНДЗ. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Вступ до спеціальності, експериментальна психологія, диференційна 

психологія,  основи анатомії та фізіології вищої нервової діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  

фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 
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Поточний контроль Індивідуальне опитування, фронтальне опитування, доповідь, 

співбесіда.  

Модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, 

звіт.  

Підсумковий 

контроль 

Залік, екзамен 
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