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1. Анотація до курсу 

 

Психологія є обов’язковою навчальною дисципліною з циклу професійної підготовки 

студентів. 

Зміст курс «Психологія» пов'язаний з основними дисциплінами, що викладаються.  

 Удосконалення знань із загальної психології диктується вимогами повсякденної 

практики та необхідністю підвищення якості підготовки спеціалістів. Тому даний курс 

побудований на основі сучасних уявлень про психіку, фундаментальних тверджень 

психологічної науки і виходить із принципів професійно-діяльнісної спрямованості.  

Курс має на меті ознайомити студентів із предметом психологічної науки, походженням 

та розвитком психіки в процесі біологічної еволюція, сучасним станом психологічної науки та 

перспективою її розвитку, методами сучасної психології, психологією особистості, 

інструментальною, пізнавальною та регулятивною функціями психіки. 

2. Мета та цілі курсу 

Мета курсу - формування у студентів адекватного уявлення про предмет, методи та 

завдання психології, про її основні категорії, про місце серед інших гуманітарних наук; 

знайомство з основними закономірностями формування, функціонування та розвитку психіки 

сучасної людини, як продукту еволюції вищої форми матерії у ході суспільно-історичного 

процесу. Сформувати у студентів наукові фундаментальні знання щодо психологічних 

особливостей і закономірностей інтелектуального та особистісного розвитку людини під час 

навчання та виховання 

1. Завдання курсу: 

- Сформувати в студентів науковий підхід до вивчення особливостей психічного 

життя людини, законів розвитку й функціонування психіки. 
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- Ознайомити студентів з базовими категоріями і поняттями психологічної науки, 

основними методологічними і дослідницькими проблемами психології та шляхами їх рішення. 

- Визначити специфіку функціонального, структурного й системного підходів до 

аналізу психічної діяльності та самого суб’єкта психічної активності. 

- Познайомити студентів з основними теоретичними підходами до розуміння 

структури й закономірностей розвитку особистості; сформувати цілісну систему уявлень про 

фактори, що визначають формування та розвиток механізмів поведінки та діяльності; 

висвітити особливості психічної діяльності суб’єкта психічної активності в єдності 

відображальної, регуляторної та перетворювальної функцій. 

- Сформувати навички дослідження психічних явищ на рівні процесів, станів та 

властивостей.  

- Визначити напрями формування та розвитку зрілої особистості, основні підходи 

до діагностики особистісних властивостей, корекції та профілактики психічних відхилень. 

 

3. Компетентності та програмні результати навчання 

 

ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 

філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу) в процесі професійної 

діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки, 

здійснення інновацій та характеризується комплексністю й невизначеністю умов.   

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.   

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань.   

ФК 11.Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та 

культури мовлення.  

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

ФК 16. Володіння методами та формами викладання іноземної мови та знаннями в 

організації виховної діяльності у майбутній професійній сфері; розуміння основних функцій та 

завдань педагогіки, психології. 

ПРН 4.Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.  

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками 

різних політичних поглядів тощо.  

ПРН 21. Володіти психолого-педагогічними та методичними основами навчального процесу 

та вміти їх застосовувати при викладанні іноземної мови. 

 

4.Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

 Лекції Семінарські заняття Самостійна 

робота 

Кількість годин 

3 кредити 90 годин  

   

16 14 60 

 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язкова/ 



Вибіркова 

компонента 

2020-2021 2  1 Обов’язкова 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Студенти отримують теоретичні знання та практичні навички для подальшого 

професійного становлення. В процесі викладання курсу «Психологія» використовується 

наступне  технічне та програмне забезпечення:  

- ноутбук;  

- мультимедійний проектор (для демонстрації презентаційного матеріалу, аудіо- та 

відеозаписів);  

- база психодіагностичних методик (клінічна, патопсихологічна діагностика, діагностика 

розвитку дитини, діагностика психофізіологічного розвитку, профвідбір)кафедри ; 

- обладнання для проведення тренінгової роботи;  

- психокорекційні матеріали та арт-терапевтичні матеріали 

7. Політика курсу 

Всі види робіт необхідно виконувати в оговорені строки.  

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). При оцінюванні враховується активність, творчій підхід, 

застосування знань із суміжних психологічних дисциплін. Всі види робіт необхідно 

виконувати в оговорені строки. На заняттях дотримуватись правил роботи у групі, шанобливо 

ставитись до поглядів один одного, обов’язково вимкнути звук гаджетів.  

На заняттях вітаються прояви креативності та індивідуальний підхід до кожного 

здобувача вищої освіти.  

При оцінюванні враховується активність і відвідуваність занять. Під час практичних 

занять створюються умови для формування практичних умінь і навичок роботи для майбутньої 

професійної діяльності. 

 

8. Схема курсу 

1.  Модуль 1. Психологія як система знань. Загальні проблеми в психології. 

Когнітивна сфера особистості  (8 годин лекцій 7 годин  практичних 30 годин самостійної 

роботи). 

1. Тема 1: Розвиток уявлень про предмет психології. Предмет, завдання та методи 

сучасної психології: 

1.1 Предмет психологічної науки. Основні етапи формування предметної області знань.  

1.2 Поняття про психіку. Функції та властивості психіки. Поняття про вищі психічні 

функції. 

1.3 Принципи та завдання психологічної науки.  

1.4 Класифікація методів психології. 

2. Тема 2: Когнітивна сфера особистості. Процеси відображення інформації. (лк. – 6 год., 

сем. – 6 год.): 

2.1 Процеси відображення інформації. Відчуття. Процес сприйняття інформації: 

2.2 Процес мислення. Структурні складові процесу мислення.  

2.3 Процеси пам’яті.  

2.4 Специфіка уваги, як психічного процесу  

2. Модуль 2. Регулятивна сфера особистості. Діяльність. Єдність діяльності та 

свідомості. Особистість. (8 годин лекцій 7 годин  практичних 30 годин самостійної 

роботи). 

3. Тема 3. Емоції та почуття. Емоційна регуляція.  



3.1.Поняття емоцій та їх загальна характеристика. 

3.2.Поняття про почуття. Класифікація. 

3.3 Вольова регуляція поведінки.  

4. Тема 4. Діяльність. Єдність діяльності та свідомості. Особистість 

4.1Поняття «діяльність». Загальні властивості діяльності. Єдність діяльності та 

свідомості. 

4.2 Особистість. Структура особистості. Основні підходи до класифікації. 

4.3 Темперамент та характер особистості.  

 

9. Система оцінювання та вимоги  

  Форма контролю (іспит) 

 

 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 
Сума 

балів 

Аудиторна робота (або заняття у дистанційному режимі) 

Семінар Тема 1:    5 балів  5 б. 

Семінар Тема 2:    5 балів  5 б. 

Семінар Тема 3:    5 балів  5 б. 

Семінар Тема 4:     5 балів 5 б. 

Семінар Тема 5:     5 балів 5 б. 

Семінар Тема 6:      5 балів 5 б. 

Семінар Тема 7:     5 балів 5 б. 

Семінар Тема 8:     5 балів 5б. 

Семінар Тема 9:     5 балів 5 б. 

Семінар Тема 10     5 балів 5б. 

Семінар Тема 11:     5 балів 5 б. 

Самостійна робота 

МСР. Презентація: Емоції і почуття в 

професійній діяльності вчителя. 

  5 балів 5 б. 

 Поточне оцінювання (разом)( 

включає аудиторну та самостійну 

роботу) 

  60 б. 

Відповідь на перше питання білета   20 б.   

Відповідь на друге питання білета  20 б.  



 

 

 

10. Список рекомендованих джерел  

Основні 

1. Активізація когнітивних процесів у спілкуванні : методичний посібник /[ 

В.П.Казміренко, З.Ф.Сіверс, В.М.Духневич та ін.] ; за ред. В.П.Казміренка. – К.:Міленіум, 

2011. – 268с. 

2. Видра О. Г. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посіб / О. Г. Видра. – К. : 

Центр учбової літератури, 2011. – 112 с. 

3. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих 

навчальних закладів] / Н. М. Токарева, А. В. Шамне. – Київ, 2017 – 548 с. 

4. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – 

К.: Центр учбової літератури, 2016. – 388 с. 

5. Загальна психологія : Навч. посібник / За ред. Л. Долинської, О. Скрипченко. – К. : 

Либідь, 2005. – 464 с. 

6. Загальна психологія : Підручник  для студент вищих навч. закладів / За заг. ред. С. Д. 

Максименка. – К. : Форум, 2000. – 543 с. 

7. Загальна психологія: Хрестоматія : Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. 

В. Огороднійчук та ін. – К. : Каравела, 2007. – 640 с. 

8. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посіб. / О.В. Срипченко, Л.В. Долинська, З.В. 

Огоронійчук. – К.: Каравела, 2007. – 640 с.  

9. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии / Александр Романович Лурия. – СПб. : Питер, 

2006. – 320 с. – (Серия «Мастера психологии»). 

10. Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості : [наукова монографія] / Сергій 

Дмитрович Максименко. – К. : Вид-во ТОВ «КММ», 2006. – 240 с. 

11. Максименко С.Д. Основи генетичної психології : Навч. посіб. / Сергій Дмитрович 

Максименко. – К. : НПЦ Перспектива, 1998. – 220 с. 

12. Павелків Р.В. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – 

К. : Кондор, 2013. – 570 с.  

13. Психологія : Підручник  / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К. : Либідь, 1999. – 558 с. 

14. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 254с. 

15. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Навч. посіб.  М. В. Савчин. – К. : Академвидав, 

2007. – 424 с. 

16. Савчин М.В. Загальна психологія : Навчальний посібник / М.В. Савчин. – К. : 

Академвидав, 2012. – 461 с. – (Серія «Альма-матер»). 

17. Скок М.А. Історія психології від анімістичного світобачення до наукової рефлексії: 

Навчальний посібник. – Чернігів: видавець «Лозовий В.М.», 2010. – 256с. 

18. Татенко В.О. Сучасна психологія: теоретично-методологічні проблеми : навч.посіб. / 

В.О.Татенко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 288с. 

 

Підсумковий контроль     40 б. 

Разом балів   100 б. 
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