
Теми семінарських занять 

Семінарські заняття – 32 год. проводяться по групах. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Становлення психології як самостійної науки. Основні 

етапи розвитку психології, методологічні основи психології. 

Структура сучасної психології. 

2 

2 Характеристика сучасних наукових напрямків, теорій і концепцій 

зарубіжної і вітчизняної психології. 

 

2 

3 Структура психіки людини та визначення основних компонентів 

психіки людини. Характеристика методів дослідження психології 
2 

4 

 

Періодизація психічного розвитку людини. Особливості розвитку 

відчуття, сприйняття в залежності від віку людини. 
2 

5 Характеристика особливостей розвитку уваги в залежності від 

віку людини. Шляхом самотестування визначити рівні 

сформованості властивостей уваги студента. 

2 

6 Характеристика особливостей розвитку пам’яті в залежності від 

віку людини. Шляхом самотестування визначити рівні 

сформованості властивостей пам’яті студента.  

2 

7 Особливості розвитку мислення в залежності від віку людини. 

Визначення рівнів сформованості окремих властивостей мислення 

студента. 

2 

8 Сутність та структура емоційно-регуляторної сфери особистості. 

 
2 

9 Характеристика вольових якостей особистості. Визначення рівнів 

сформованості окремих вольових якостей студента. 

 

2 

10 Характеристика індивідуально-психологічних властивостей 

особистості. Спрямованість – основна властивість особистості. 
2 

11 Темперамент як природна основа людини. Визначення 

темпераменту людини. 
2 

12 Характер, визначення акцентуації характеру особистості. 

Здібності та проблема професійного самовизначення особистості 
2 

13 Характеристика комунікативної сфери особистості.  

 
2 

14 Мала група і феноменологія малих груп. Соціально-психологічна 

структура колективу. 
2 

15 Конфлікти та психологія їх прояву у колективі. 2 

16 Основні соціально - психологічні наслідки впливу конфліктів на 

особистість та колектив 
2 
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5. Завдання для самостійної робота 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

 



1 Тема 1. Становлення психології як самостійної науки. 

Виступ та участь у дискусії студентів щодо обговорення питань 

лекції. 

4 

2 Тема 2. Сучасні наукові напрямки, теорії і концепції загальної 

психології. Виступ з короткими доповідями та участь у дискусії 

студентів щодо обговорення питань лекції. 

4 

3 Тема 3. Методи дослідження психології. Виступ та участь у 

дискусії студентів щодо обговорення питань лекції. 

Підготовка до написання К.Р. №1 передбаченої навчальним 

планом. 

4  

4 Тема 4. Періодизація психічного розвитку людини. 

Виступ та участь у дискусії студентів щодо обговорення питань 

лекції. 

2 

5 Тема 5. Людина у навчанні. Особливості розвитку відчуття, 

сприйняття, уваги в залежності від віку людини. Виступ з 

короткою доповідю та участь у дискусії студентів щодо 

обговорення питань лекції. 

4 

6 Тема 6. Особливості розвитку пам’яті, мислення в залежності від 

віку людини. Виступ та участь у дискусії студентів щодо 

обговорення питань лекції. Визначення рівнів сформованості 

окремих властивостей когнітивних процесів особистості                

студента. 

4 

7 Тема7. Саморегуляція людини. Особливості рівнів саморегуляції 

та роль емоцій і волі в мотивації та регуляції діяльності людини. 

Виступ та участь у дискусії студентів щодо обговорення питань 

лекції. Визначення рівнів сформованості окремих вольових 

якостей студента.. 

4 

8 Тема 8. Самопізнання особистості. Темперамент, як природна 

основа людини. Виступ та участь у дискусії студентів щодо 

обговорення питань лекції. Визначення особистого типу 

темпераменту. 

4 

9  Тема 9. Характер, акцентуації характеру особистості. Виступ та 

участь у дискусії студентів щодо обговорення питань лекції. 

Визначення типу особистого характеру та акцентуації характеру. 

4 

10 Тема 10. Здібності та проблема професійного самовизначення 

особистості. Виступ та участь у дискусії студентів щодо 

обговорення питань лекції. Підготовка до написання К.Р. №2 

передбаченої навчальним планом. 

4 

11 Тема 11. Спілкування, особливості ділового та міжособистісного 

спілкування у групі. Виступ з короткими доповідями та участь у 

дискусії студентів щодо обговорення питань лекції. 

4 

12 Тема 12. Мала група і колектив. Виступ та участь у дискусії 

студентів щодо обговорення питань лекції. 
2 

13 

 

Тема13.Взаємовідносини, лідерство та керівництво, стилі 

керівництва у групі. Виступ та участь у дискусії студентів щодо 

обговорення питань лекції. 

4 

14 Тема 14. Конфлікти та психологія їх прояву у колективі. Виступ 

та участь у дискусії студентів щодо обговорення питань лекції. 
4 

15 Тема 15-16. Основні соціально – психологічні наслідки впливу 

конфліктів на особистість та колектив. Виступ з короткими 

доповідями та участь у дискусії студентів щодо обговорення 

питань лекції. Підготовка до написання залікової роботи. 

4 
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