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               Програма навчальної дисципліни «Психологія» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки першого бакалаврського рівня, спеціальність:   

романські/германські мови та літератури(переклад включно).

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основи психології як науки і практики.

Програма навчальної дисципліни складається з:

Розділ 1. Особливості наукової та прикладної психології.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1.  Метою викладання  навчальної  дисципліни   сформувати  у  студентів  систему

психологічних  знань,  умінь  і  навичок,  що  сприяють  підвищенню  ефективності  педагогічної

діяльності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є 

- розуміння предмета, об’єкта, основного категоріального апарату  і загального методичного

арсеналу загальної психології;

- осягнення основних принципів та функцій загальної психології;

- вивчення основ історії психології як окремої науки;

- озброєння студентів такими здобутками сучасної психологічної науки,  які б сприяли їх

особистісному  та  професійному  становленню,  а  також  самоактуалізації  та  самореалізації

майбутнього педагога.

знати: 

- теоретико-методологічну основу загальної психології;

- етапи становлення психології як окремої науки;

- дослідницькі методи загальної психології;

- психічні процеси, стани і властивості людини;

- характеристики людської особистості та їхній прояв у різних видах діяльності;

- індивідуально-психологічні якості та властивості особистості.

 вміти:

- вільно використовувати термінологічний апарат загальної психології; 

- застосовувати у практичній психолого-педагогічній діяльності основні методи дослідження

загальної  психології  (спостереження,  опитування  й  експеримент);  уміти  визначати

(діагностувати) характеристики та особливості прояву різних психічних процесів, станів і

властивостей людини (учнів) залежно від ситуації та обставин; 

- розрізняти  індивідуально-психологічні  якості  та  властивості,  а  також  характеристики

людської особистості (зокрема учнів) у цілому, з метою найефективнішої взаємодії в різних

видах діяльності.



1.3. Кількість кредитів -

         1.4. Загальна кількість годин -  20 годин

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором ВНЗ

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

3-й
Семестр

8-й
Лекції
  
Практичні, семінарські заняття

 
Лабораторні заняття
  
Самостійна робота

Індивідуальні завдання                                   20 год.

1.6. Заплановані результати навчання.

Знання з предметної області

- теоретико-методологічні основи психології як науки.

- проблематику загальної психології;

- основні положення психології спілкування.

Когнітивні уміння та навички з предметної області

- вільно орієнтуватися в сучасному світі психології;

- застосовувати та пояснювати основні поняття та категорії психології;

- аргументовано висловлювати і відстоювати власну думку у обговорюванні дискусійних питань

щодо актуальних проблем психології в сучасному суспільстві;

- складати резюме на першоджерела.

Практичні навички з предметної області

- матеріалом основних навчальних посібників з загальної психології; освоїти основні концепції

даної предметної сфери;

- ведучими «іменами» в психології; 

- сукупністю знань про психологію людини; 

Загальні уміння та навички



- вміння ведення наукової дискусії;
- вміння пошуку навчальної та наукової інформації;
- оволодіння культурою наукового мислення, узагальненням, аналізом та синтезом фактів та 

теоретичних положень;
- враховувати та використовувати в своїй діяльності та житті закономірності психіки та 

поведінки людини. 

  2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ 1. Особливості наукової та прикладної психології.

Тема 1. Психологія як наука 

Психологія як наука. Походження і значення терміну «психологія». Місце психології в 

системі інших наук. Зв'язок і основні відмінності життєвої та наукової психології. Психологія як 

система розвиваючих наук. Основні галузі психології. Предмет, завдання  та методи психології.

Тема 2. Прикладна психологія.

Психологічні  чинники  вибору  майбутньої  професії.  Види  психологічної  практики:

психологічна діагностика,  психологічне  консультування,  психологічна корекція,  психотерапія,

педагогічна  діяльність. Принципи  практичної  психології.  Психологічна  служба  в  системі

практичної діяльності психолога.

Тема 3. Людина у навчанні. Особливості роботи пізнавальних процесів та саморегуляції 

людини (емоції, почуття, воля).

Поняття про відчуття та сприйняття. Поняття про пам'ять. Удосконалення пам’яті. Поняття 

про мислення та уяву. Поняття про емоції, почуття та волю. Поняття саморегуляції та адаптації 

людини. Самооцінка та Я-концепція. 

Тема 4. Особистість у діяльності і спілкуванні.

Самопізнання особистості (характер, темперамент, здібності). Поняття «особистість, індивід, 

індивідуальність».  Структура особистості. Людина у соціумі. Поняття спілкування. Психологія 

міжособистісного спілкування. Конфлікти та засоби їх вирішення.  

Тема 5. Людина у розвитку. 

Вікові особливості розвитку психіки людини. Теорії психосоціального розвитку. Кризи 

особистості. 

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

Денна форма Заочна форма
Усьог

о 
у тому числі Усього у тому числі

л п лаб інд ср л п лаб Інд ср
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Особливості наукової та прикладної психології



Тема 1. Психологія 
як наука

4

Тема 2. Прикладна 
психологія 

4

Тема 3. Людина у 
навчанні

4

Тема 4. Особистість
у діяльності та 
спілкуванні.

4

Тема  5. Людина  у
розвитку

4

Усього годин 20

5. Завдання для самостійної  роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

Форма
контролю

1 Опрацювання науково-методичної літератури поточний
контроль

2 Підготовка звіту поточний
контроль

3 Підготовка до виступу із доповіддю поточний
контроль

Разом 

7. Методи контролю
Методами  контролю  в  курсі  є  поточний  контроль,  оцінка  звіту  та  виступу  із  доповіддю,

виконання самостійної роботи за темами.
Поточний контроль – проводиться викладачем на аудиторних заняттях. Завданнями поточного

контролю  є  перевірка  рівня  підготовки  студентів  до  сприйняття  та  обговорення  теоретичного
матеріалу з курсу, до виконання практичної роботи, заохочення навчальної активності студентів.
Основною  метою  поточного  контролю  є  забезпечення  зворотного  зв’язку  між  викладачем  та
студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. 

Оцінка звіту  з виконання самостійної практичної роботи за темами тематичних занять, що
відбиває ступінь засвоєння студентом навичок організації практичної роботи з курсу.

8. Схема нарахування балів

Індивідуальна робота Екзамен Сума
Розділ 1

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 40 100
12 12   12 12 12

         
Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів

Аудиторна робота на лекційних заняттях – до 2 балів за заняття:
– 2 бали – систематична робота на занятті;



– 1 бал – епізодична робота на занятті.
Практична  робота  :  студент  пишить  письмовий  звіт  (максимум  10  балів).  Практична  робота

виконується самостійно студентом за такими вимогами. Необхідно провести не менш ніж за
трьома  методиками  дослідження  темпераменту,  характеру  тощо  на  будь-якій  людині  та
скласти  її  психологічний  портрет.  Практична  робота  виконується  у  паперовому  форматі
обсягом до 2 сторінок. 

10 балів  отримує  звіт, який  містить  опис досліджуваного,  опис ходу діагностичної  процедури,
протокол  дослідження,  правильну  обробку  результатів  діагностики,  правильну  та  повну
інтерпретацію результатів діагностики, загальний висновок.

5  балів  отримує  звіт,  який  містить  неповний  опис  досліджуваного,  опис  ходу  діагностичної
процедури,  протокол  дослідження,  часткову  обробку  результатів  діагностики,  неповну
інтерпретацію результатів діагностики.

0 балів – звіт складений не згідно вимогам або з помилками.
Підготовка та  виступ із  доповіддю: за  підготовку доповіді  студент  отримує  до  20  балів,  які
розподіляються на 15 балів за зміст роботи (підібрати теоретичний матеріал та викласти логічний
зміст обраної теми) та 5 балів (за повну регламентовану відповідь та аргументовані відповіді на
запитання після захисту презентації). Доповідь  можна готувати індивідуально або колективно (не
більше двох чоловік на одну презентацію).Теми доповідей відповідно до плану робочої програми.
15  балів  ставиться,  якщо  зміст  питання  повністю  розкритий,  викладення  чітке,  логічне  й

послідовне.
10 балів ставиться, якщо зміст питання у цілому розкритий вірно, проте наявні декілька незначних

недоліків,  або  один  з  аспектів  питання  розкритий  тільки  схематично,  або  є  одна  суттєва
помилка у розкритті другорядного аспекту питання.

7 балів  ставиться, якщо зміст питання розкритий у цілому вірно, але схематично, без подробиць
чи конкретизації,  або розкрито не всі основні аспекти питання, або є помилки у розкритті
основних аспектів питання.

5 бали  ставиться, якщо у цілому вірно, але надто схематично, розкритий тільки один основний
аспект питання, наявні суттєві помилки у розкритті основного аспекту питання.

2 бали ставиться якщо частково обговорений тільки один аспект питання, можливо не основний.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності протягом

семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи 

(проекту), практики

для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано80-89 добре 

70-79

60-69 задовільно 

50-59



1-49 незадовільно не зараховано

9. Орієнтовні питання до семестрового контролю:
1. Загальна характеристика психології як науки. Відмінність її від інших наук.
2. Розвиток уявлень про природу психічних явищ.
3. Мозок і психіка.
4. Метод тестів.
5. Спостереження і експеримент.
6. Бесіда як метод психології.
7. Відчуття. Види відчуттів. Закономірності відчуттів.
8. Сприйняття. Класифікація видів сприйняття.
9. Психологія пам'яті. Види пам'яті. Удосконалення пам'яті.
10.Психологія мислення. Творче мислення. Розвиток креативності.
11.Психологія уяви. Класифікація видів уяви.
12.Методи залучення уваги.
13. Роль емоцій в мотивації та регуляції діяльності.
14. Вольова регуляція як особистісний рівень мотивації.
15.Стреси та їх роль в житті людини.
16. «Я-концепція», самооцінка, механізми захисту особистості.
17.Психологічні захисні механізми людини.
18. Психологія особистості.
19. Психологічні теорії особистості.
20. Психологічний зміст понять «індивід», «суб'єкт» і «особистість».
21. Структура особистості.
22. Психологія людських здібностей.
23. Проблема темпераменту в психології
24. Проблема характеру в психології.
25. Особистість і група.
26. Міжособистісні стосунки і конфлікти.
27. Психологія життєвого середовища людини.
28. Психологія активності людини.
29.Спілкування і поведінка як форма життєдіяльності людини.
30. Лідерство та керівництво. Типи лідерів. Стилі керівництва.

10. Рекомендована література:

Базова:
1. Асмолов А. Г. Психология личности. Принципи общепсихологического анализа: Учебник. 

— М.: МГУ, 1990.
2. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Учеб. пособие. - М., 1986.
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в психологию. Курс лекций. М.: МГУ, 1988, 320 с.
4. Ждан А. И. История психологии: от античности до наших дней. — М., 1990. - 367с.
5. Максименко С. Д. Общая психология. — М.: Рефл-бук, Ваклер, 2002.- 523 с.
6. Немов  Р. С.  Психология.  Общие  основы  психологии.  —  2  книги  —  М.:  Просвещение.

Владос, 1994. 



7. Основи психології:  Підручник  /За  заг. ред.  О.  В.  Киричука,  В.  А.  Роменця.  — 4-е вид.,
стереотип. — К.: Либідь, 1999. — 632 с.

8. Петровский  А.  В.  Введение  в  психологию:  Учебн.  пособ.  для  студ.  высш.  пед.  учеб.
заведений. — М., 2008.

9. Психологический словарь /Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. - М., 2001.
10. Хьел Л., Зиглер А.Теории личности. — Москва-Харьков-Минск, 2005.

Допоміжна:
1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К., 1989.
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