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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 
5 кредитів /150 годин 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 
Денна форма: лекції (36 год.), практичні (38 год), самостійна 

робота (38 год.) 

Заочна форма:  лекції (8 год.), практичні (10 год.), 

самостійна робота (132 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Прослуховуючи цей курс, Ви 

погодились виконувати положення принципів академічної 

доброчесності:  

- 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. 

Порушення академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат, фабрикація, обман, списування, 

хабарництво. 

Відвідування занять. Здобувач вищої освіти зобов’язаний: 

– регулярне відвідування 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 здобувача сертифіката чи диплома, що 

підтверджує його участь певній програмі може бути 

зараховано як виконання ІНДЗ (участь у конференціях, 

круглих столах, семінарах, онлайн-курси, участь у проєктах і 

т.п.) 

Що будемо вивчати?  Основні поняття про психологічну науку, про психіку, 

свідомість та несвідому сферу особистості, основні питання 

загальної психології: предмет, стан, структура, завдання і 

методи сучасної психології; формування уявлень про психічні 

процеси як важливі компоненти людської діяльності, про 

типи темпераменту, особливості поняття характер, здібності 

та про емоційно-вольові якості особистості, їх прояв у 
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діяльності та спілкуванні. 

Чому це треба вивчати?  Розширення пізнавальної сфери здобувачів, 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 діяльності та спілкуванні. 

Яких результатів можна 

досягнути?  
Аналізувати, порівнювати та пояснювати психічні й 

соціально-психологічні явища. 

Розуміти особливості формування психічних явищ в 

контексті навчально-професійних завдань. 

Формулювати мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

володіти навичками збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури дослідження. 

Сформувати, вдосконалити такі soft skills: 

комунікативні навички; уміння працювати в команді; уміння 

аргументувати свою думку; уміння брати на себе 

відповідальність; здатність порозумітись; уміння знаходити 

мету; стресостійкість; позитивне мислення; вміння керувати 

емоціями; вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і 

задачі; володіти емпатією. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної галузі та розуміння 

професійної діяльності. 

Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології. 

Здатність до розуміння природи психічних явищ, поведінки, 

діяльності та вчинків. 

Здатність розуміти індивідуальні відмінності особистості та 

основні підходи до їх вивчення. 

Зміст дисципліни Предмет, завдання та структура психологічної науки. Методи 

психології. Природа і сутність психіки. Психологія 

особистості. Психологія груп. Психологія спілкування. 

Діяльність. Увага. Відчуття і сприймання. Пам’ять. 

Мислення. Уява. Емоції і почуття. Воля. Характер. 

Темперамент. Здібності. Поведінкові технології роботи з 

дітьми з особливими освітніми проблемами. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, тем самостійної 

роботи, ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Вступ до спеціальності, вікова та педагогічна психологія, 

вікова фізіологія та валеологія, соціальна психологія, 

психологія особистості. 
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methodology to methods in human psychology. Cham: Springer 

International Publishing. 2017. Р. 113–122. 

Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний контроль, ІНДЗ, 

теми для самостійного опрацювання. 

Підсумковий контроль Екзамен 


