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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань  

08 Право  За вибором 

 
 

Модулів – 2 

Спеціальність 081 Право 

Рік підготовки: 

Змістових модулів  3-й 3-й 

Загальна кількість годин - 

120 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – __ 

самостійної роботи 

студента – ___ 

ОКР 

Молодший спеціаліст 

 

36 год. 6- год. 

Практичні, семінарські 

18 год. - год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

66 год. 114- год. 

Індивідуальні завдання: -год. 

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –54/66 

для заочної форми навчання – 6/114 

 



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування системи знань про психіку 

особистості як найвищу цінність суспільства; усвідомлення сутності механізмів психічних 

процесів, станів, якостей особистості як підвалин її формування в процесі виховання, 

навчання та освіти. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

– засвоєння основних термінів та понять психології й педагогіки на рівні їх відтворення 

і тлумачення; 

– здобуття навичок та елементарних умінь застосовувати їх у практичній діяльності для 

підвищення конкурентоспроможності фахівця у соціально-психологічній сфері. 

Зміст курсу орієнтується на принцип розвитку особистості, що розглядається, в 

сукупності її взаємин та в конкретній діяльності 

Предмет навчальної дисципліни: психіка людини, закономірності формування 

особистості в процесі виховання, навчання й освіти. 

Зміст дисципліни за темами 
Тема 1. Теоретичні основи психології 

Тема 2. Увага 

Тема 3. Відчуття. Спирймання. 

Тема 4. Пам'ять 

Тема 5. Мислення 

Тема 6. Уява і уявлення у творчій діяльності 

Тема 7. Емоції, почуття, воля 

Тема 8. Темперамент. Характер. Здібності 

Тема 9. Особистість і діяльність 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовний модуль 1. Основи психології та пізнавальної сфери 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ 

Історичні етапи становлення та розвитку психології як науки. Міфологічний етап історії психології. 

Філософський етап. Психологія Давнього Китаю. Психологія Давньої Індії. Давньогрецька (антична) психологія. 

Середньовічна психологія. Психологія західноєвропейського Відродження. Психологія Просвітництва. Завдання 

та принципи сучасної психології. Зв'язок психології з іншими науками. Галузі психології. Напрями сучасної 

психології. Науковий етап в історії психології. Наукові теорії про сутність психіки. Формування засад наукової 

психології. Психологія як природнича наука. Психологія як наука про суб'єктивний досвід. 

Методи психологічних досліджень. Філогенез. Онтогенез. Розвиток. Системно-структурний принцип. 

Методологія психології. Тести, анкети, бесіди, опитування. Статистика, обробка результатів дослідження. 

Системність у дослідженні людської психіки. 

Виникнення та розвиток психіки. Вплив еволюційного вчення на розвиток психіки. Пристосувальні 

форми активності. Подразливість. Чутливість. Зоопсихологія. Етологія. 

Типи і форми поведінки організмів. Біологічно доцільні реакції. Інстинктивна поведінка. Інтелектуальна 

поведінка. Поведінка в угрупуваннях. Стадії розвитку психіки у філогенезі. Мозок і психіка. Форми прояву та 

функції психіки. Психіка та свідомість. Свідомість та несвідоме. Природа людської свідомості. Свідомість як 

форма відображення дійсності. 

Виникнення і розвиток свідомості. Поняття несвідомого. Прояви несвідомого і психічних процесах, 

властивостях і станах. Несвідоме і особистості. 

Тема 2. ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ. УВАГА 

Сутність уявлення про увагу як психічний феномен, роль уваги у пізнавальної діяльності людини. 

Визначення понять „увага‖, „домінанта‖, „мимовільна увага‖, „довільна увага‖, „післядовільна увага‖; об’єм, 

розподіл, концентрація, стійкість, переключення уваги. 

Різні види уваги, надавати характеристику якостям уваги, користуватися на практиці методиками 

дослідження уваги.  Індивидуальні особливості людини (якості). 

Психологічні теорії уваги.  

ТЕМА 3. ВІДЧУТТЯ. СПИРЙМАННЯ. 

Сутність уявлення про відчуття як психологічне явище, про розвиток відчуттів, про основні положення 

теорій відчуттів. Виховувати інтерес до вивчення даної дисципліни, обраної спеціальності. Сутність уявлення 

про сприймання як психологічне явище, про природу сприймання, про вплив сприймання на пізнавальну сферу, 

значення знань про види та властивості сприймання для організації учбової та майбутньої професійної 

діяльності.  

Визначення відчуттів, фізіологічні механізми, класифікацію відчуттів, характеристику основних видів, 

основні властивості відчуттів, загальні закономірності: пороги чутливості, адаптація, взаємодія відчуттів, 

сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція. Визначення сприймання, фізіологічні механізми, етапи розвитку 

сприймання, класифікацію і види сприймання, характеристику основних видів, основні властивості сприймання, 

індивідуальні особливості сприймання, поняття про ілюзії, галюцинації та її причини. 

Пороги чутливості різних аналізаторів. Характеристика сприймання і його значення в житті людини. 

Якості сприймання.иІндивідуальні особливості сприймання та відчуттів. 

 

ТЕМА 4. ПАМ'ЯТЬ 

Поняття про пам'ять. Значення пам'яті в житті та діяльності людини. 

Процеси пам'яті: запам'ятовування, збереження, відтворення, забування. 

Види пам'яті. Поділ пам'яті за мнемічним образом. Підсвідомий характер пам'яті. Механічна та смислова 

пам'ять, її механізми та особливості. 

Індивідуальні відмінності пам'яті, їх якісні та кількісні характеристики. Е.Зейгарник; його психологічне 

пояснення. 

Теорії пам'яті в психології. Асоціативна теорія пам'яті. Гештальттерапія пам'яті. Смислова концепція 

пам'яті. Механізми забування за З. Фрейдом. 

Закони пам'яті. Явище ремінісценції. 

Формування і розвиток пам'яті. 

ТЕМА 5. МИСЛЕННЯ 

Поняття про мислення. Відмінність мислення від інших пізнавальних процесів. Мислення як 

узагальнення і опосередковане відображення дійсності. Мислення як процес активного, творчого пізнання і 

перетворення дійсності. 

Теоретичне і практичне мислення, їх особливості. 

Теорії мислення. Зв'язок мислення з психічними процесами. 

Розвиток мислення. 

Особливості творчого мислення, його особливості і умови продуктивності. Інтелект. 

 

 



ТЕМА 6. УЯВА І УЯВЛЕННЯ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

Поняття про уяву. Відмінність уяви від образів пам'яті та сприймання. Види уяви: активне, пасивне, 

продуктивне і репродуктивне. 

Роль уяви в житті людини. Основні функції уяви. Мрія як особлива форма уяви. 

 

Змістовний модуль 2. Емоційно-вольова сфера особистості та індивідуально-психологічні 

особливості особистості  

ТЕМА 7. ЕМОЦІЇ, ПОЧУТТЯ, ВОЛЯ 

Функції емоцій та почуттів у житті людини. Теорії емоцій. Фізіологічні основи емоцій. Основні якості і 

форми переживання почуттів. Поняття про почуття. Значення почуттів в життєдіяльності людини. 

Розвиток почуттів. Форми проявів почуттів: стрес, афект, настрій, пристрасть. Умови людської регуляції 

почуттями. Види почуттів, їх формування у розвитку особистості. Воля і вольові дії. Структура вольової дії. 

Вольові якості особистості. Воля і її основні значення. Воля в житті і діяльності людини. Організаційна та 

регуляційна функції волі. Вольові якості особистості, їх види, формування, розвиток. 

Теорії волі. Вольові акти: простий і складний. Вольові дії. Воля, свідомість і мовлення. Прийняття 

вольового рішення. 

ТЕМА 8. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ООБИСТОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТ. 

ХАРАКТЕР. ЗДІБНОСТІ 

Сутність темпераменту. Істрія розвитку вчення про темперамент. Типи вищої нервової діяльності і 

темперамент. Психологічна характеристика типів темпераменту. Темперамент і стиль діяльності. Поняття про 

темперамент. Теорії темпераменту. Види темпераментів; холерик, сангвінік, меланхолік, флегматик. 

Властивості темпераментів, їх залежність від нервової системи людини. 

Психологічна характеристика темпераменту: активність, темп, продуктивність, збудливість, 

гальмування, переключення. Зв'язок властивостей темпераменту з пізнавальними процесами, предметною 

діяльністю і спілкуванням. 

Темперамент і індивідуальний стиль діяльності. 

Знання, навички і вміння як основа для розвитку здібностей. Характеристика здібностей і проблема їх 

вимірювання. Види і структура здібностей. Задатки і здібності. Поняття про здібності. Співвідношення 

здібностей, знань, умінь і навичок. 

Набуті і спадкові здібності. Задатки як генетична передумова розвитку здібностей. 

Види здібностей: загальні і спеціальні. 

Умови формування і розвитку здібностей. 

Обдарованість і талант.Сутність і суспільна зумовленість характеру. Структура характеру. Типологія 

характерів. Загальне поняття про характер. Характер як система найбільш стійких рис особистості. 

Зв'язок характеру і темпераменту. Типологія характерів. Акцентуація характеру (Л. Леонгард). 

Формування характеру. Зв'язок характеру з діяльністю людини, спілкуванням, соціальною 

характеристикою людини. Екстраверсія і інтроверсія. 

 

Тема 9. ОСОБИСТІСТЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ 

Розвиток особистості. Індивід, особистість, діяльність. Структура особистості. Основні теорії 

особистості. Спрямованість особистості. Самосвідомість і Я-концепція особистості. Психологічна структура 

діяльності. Основні види діяльності. Поняття „діяльність‖. Відмінність діяльності від поведінки і активності. 

Специфіка людської діяльності. Основні структури людської діяльності. Дії, операції і засоби діяльності. 

Мотивація діяльності. Внутрішні та зовнішні компоненти діяльності. 

Види і розвиток людської діяльності, праця як діяльність. Навчання і його особливість. Спілкування як 

діяльність. Гра як вид діяльності. Ігрові форми поведінки у дорослих людей. 

Діяльність і розвиток людини. Загальні та специфічні закономірності формування різних видів 

діяльності. Діяльність і психічні процеси. Психічні процеси як внутрішні компоненти діяльності. 

Уміння, навички і звички.  

Сутність спілкування. Функції та структура спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Визначення 

спілкування. Зміст, цілі і засоби спілкування. Диференціація спілкування у людей і тварин. 

Ділове і особистісне спілкування. Роль спілкування в психічному розвитку людини. 

Техніки і прийоми спілкування. Комутативні здібності людини. Вікові та індивідуальні особливості 

спілкування. Професійне спілкування. 

Мова як засіб спілкування. 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1. Основи психології та пізнавальної сфери 

Тема 1. Теоретичні 

основи психології 

12 4 2   6 12     12 

Тема 2. Увага 14 4 2   8 14     14 

Тема 3. Відчуття. 

Спирймання. 

12 4 2   6 12     12 

Тема 4. Пам'ять 14 4 2   8 14 2    12 

Тема 5. Мислення 12 4 2   6 12 2    10 

Тема 6. Уява і 

уявлення у творчій 

діяльності 

14 4 2   8 14     14 

Разом за змістовим 

модулем 1 

78 24 12   42 78 4    74 

Змістовний модуль 2. Емоційно-вольова сфера особистості та індивідуально-

психологічні особливості особистості 

Тема 7. Емоції, 

почуття, воля 

14 4 2   8 14     14 

Тема 8. Темперамент. 

Характер. Здібності 

14 4 2   8 14     14 

Тема 9. Особистість і 

діяльність  

14 4 2   8 14 2    12 

Разом за змістовим 

модулем 2 

42 12 6   24 42     40 

Усього годин  120 36 18   66 120 6    114 

 



5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

год. ден 

1 Змістовний модуль 1. Основи психології та пізнавальної сфери 

Тема 1. Психологія як наука та її завдання на сучасному етапі 

1.Історичні етапи становлення та розвитку психології. 

2. Предмет, об’єкт психології 

3. Зв'язок психології з іншими науками 

4. Галузі психології 

5. Методи психологічних досліджень 

2 

2 Тема 2. Увага  

1. Сутність уваги. 

2. Функції уваги. Особливості розвитку та шляхи формування властивостей уваги. 

3. Види уваги 

4. Індивідуальні особливості людини (якості). 

5. Психологічні теорії уваги (Самостійна робота) 

2 

3 Тема 3. Відчуття. Сприймання 
1. Поняття про відчуття та їх роль в житті людини. 

2. Класифікація відчуттів. 

3. Якості відчуттів. 

4. Характеристика сприймання і його значення в житті людини. 

5. Якості сприймання. Види сприймання. 

6. Індивідуальні особливості сприймання та відчуттів. 

2 

4 Тема 4. Пам’ять. 
Поняття про пам’ять та її значення в пізнавальній діяльності людини. 

Теорії пам’яті. 

Основні процеси пам’яті. 

Види пам’яті. 

Індивідуальні особливості пам’яті. 

2 

5 Тема 5. Мислення. 
Поняття про мислення. 

Операції мисленнєвої діяльності. 

Форми мисленнєвої діяльності. 

Види мислення. 

Індивідуальні відмінності у мисленні людей. 

2 

6 Тема 6. Уява і уявлення  
Поняття про уяву. 

Характеристика видів уяви. 

Прийоми створення образів уяви. 

Розвиток уяви. 

2 

7 Змістовний модуль 2. Емоційно-вольові процеси та індивідуально-

психологічні особливості особистості. 

Тема7. Емоції, почуття, воля 
1. Поняття про емоції і почуття, їхня фізіологічна основа. 

2. Види емоцій і почуттів, їхня характеристика. 

3. Форми переживання емоцій і почуттів. 

4. Воля як явище у філософських та психологічних підходах. Основні поняття та 

розвиток вчення про волю.  

2 

8 Тема: Темперамент. Характер. Здібності 
1. Поняття про темперамент. Характеристика типів темпераменту холерик 

2. Характеристика типа темперамента сангвиник 

3. Характеристика типа темперамента флегматик 

4. Характеристика типа темперамента меланхолик 

5. Основні якості темперамента  

6. Характер. Акцентуації характера 

7. Здібності 

2 

9 Тема 9.  Особистість і діяльність 

1. Розвиток особистості 

2. Структура особистості 

3. Основні теорії особистості 

4. Діяльність 5. Спілкування 

2 
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6. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом) 

                                                                                                             

7. Теми лабораторних занять(не передбачено навчальним планом) 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

ден 

1 Змістовний модуль 1. Основи психології та пізнавальної сфери 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ 

Історичні етапи становлення та розвитку психології як науки. Міфологічний етап 

історії психології. Філософський етап. Психологія Давнього Китаю. Психологія 

Давньої Індії. Давньогрецька (антична) психологія. Середньовічна психологія. 

Психологія західноєвропейського Відродження. Психологія Просвітництва. 

Завдання та принципи сучасної психології. Зв'язок психології з іншими науками. 

Галузі психології. Напрями сучасної психології. Науковий етап в історії психології. 

Наукові теорії про сутність психіки. Формування засад наукової психології. 

Психологія як природнича наука. Психологія як наука про суб'єктивний досвід. 

Методи психологічних досліджень. Філогенез. Онтогенез. Розвиток. Системно-

структурний принцип. Методологія психології. Тести, анкети, бесіди, опитування. 

Статистика, обробка результатів дослідження. Системність у дослідженні людської 

психіки. 

Виникнення та розвиток психіки. Вплив еволюційного вчення на розвиток 

психіки. Пристосувальні форми активності. Подразливість. Чутливість. 

Зоопсихологія. Етологія. 

Типи і форми поведінки організмів. Біологічно доцільні реакції. Інстинктивна 

поведінка. Інтелектуальна поведінка. Поведінка в угрупуваннях. Стадії розвитку 

психіки у філогенезі. Мозок і психіка. Форми прояву та функції психіки. Психіка та 

свідомість. Свідомість та несвідоме. Природа людської свідомості. Свідомість як 

форма відображення дійсності. Виникнення і розвиток свідомості. Поняття 

несвідомого. Прояви несвідомого і психічних процесах, властивостях і станах. 

Несвідоме і особистості. 

6 

2 Тема 2. ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ. УВАГА 

Сутність уявлення про увагу як психічний феномен, роль уваги у пізнавальної 

діяльності людини. Визначення понять „увага‖, „домінанта‖, „мимовільна увага‖, 

„довільна увага‖, „післядовільна увага‖; об’єм, розподіл, концентрація, стійкість, 

переключення уваги. 

Різні види уваги, надавати характеристику якостям уваги, користуватися на 

практиці методиками дослідження уваги.  Індивидуальні особливості людини 

(якості). Психологічні теорії уваги.  

8 

3 ТЕМА 3. ВІДЧУТТЯ. СПИРЙМАННЯ. 

Сутність уявлення про відчуття як психологічне явище, про розвиток відчуттів, 

про основні положення теорій відчуттів. Виховувати інтерес до вивчення даної 

дисципліни, обраної спеціальності. Сутність уявлення про сприймання як 

психологічне явище, про природу сприймання, про вплив сприймання на 

пізнавальну сферу, значення знань про види та властивості сприймання для 

організації учбової та майбутньої професійної діяльності.  

Визначення відчуттів, фізіологічні механізми, класифікацію відчуттів, 

характеристику основних видів, основні властивості відчуттів, загальні 

закономірності: пороги чутливості, адаптація, взаємодія відчуттів, сенсибілізація, 

синестезія, контраст, індукція. Визначення сприймання, фізіологічні механізми, 

етапи розвитку сприймання, класифікацію і види сприймання, характеристику 

основних видів, основні властивості сприймання, індивідуальні особливості 

сприймання, поняття про ілюзії, галюцинації та її причини. 

Пороги чутливості різних аналізаторів. Характеристика сприймання і його 

значення в житті людини. Якості сприймання.иІндивідуальні особливості 

сприймання та відчуттів. 

6 

4 ТЕМА 4. ПАМ'ЯТЬ 

Поняття про пам'ять. Значення пам'яті в житті та діяльності людини. 

8 



Процеси пам'яті: запам'ятовування, збереження, відтворення, забування. 

Види пам'яті. Поділ пам'яті за мнемічним образом. Підсвідомий характер пам'яті. 

Механічна та смислова пам'ять, її механізми та особливості. 

Індивідуальні відмінності пам'яті, їх якісні та кількісні характеристики. 

Е.Зейгарник; його психологічне пояснення. 

Теорії пам'яті в психології. Асоціативна теорія пам'яті. Гештальттерапія пам'яті. 

Смислова концепція пам'яті. Механізми забування за З. Фрейдом. 

Закони пам'яті. Явище ремінісценції. 

Формування і розвиток пам'яті. 

5 ТЕМА 5. МИСЛЕННЯ 

Поняття про мислення. Відмінність мислення від інших пізнавальних процесів. 

Мислення як узагальнення і опосередковане відображення дійсності. Мислення як 

процес активного, творчого пізнання і перетворення дійсності. 

Теоретичне і практичне мислення, їх особливості. 

Теорії мислення. Зв'язок мислення з психічними процесами. 

Розвиток мислення. 

Особливості творчого мислення, його особливості і умови продуктивності. 

Інтелект. 

6 

6 ТЕМА 6. УЯВА І УЯВЛЕННЯ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

Поняття про уяву. Відмінність уяви від образів пам'яті та сприймання. Види 

уяви: активне, пасивне, продуктивне і репродуктивне. 

Роль уяви в житті людини. Основні функції уяви. Мрія як особлива форма уяви. 

8 

7 Змістовний модуль 2. Емоційно-вольова сфера особистості та індивідуально-

психологічні особливості особистості  

ТЕМА 7. ЕМОЦІЇ, ПОЧУТТЯ, ВОЛЯ 

Функції емоцій та почуттів у житті людини. Теорії емоцій. Фізіологічні основи 

емоцій. Основні якості і форми переживання почуттів. Поняття про почуття. 

Значення почуттів в життєдіяльності людини. 

Розвиток почуттів. Форми проявів почуттів: стрес, афект, настрій, пристрасть. 

Умови людської регуляції почуттями. Види почуттів, їх формування у розвитку 

особистості. Воля і вольові дії. Структура вольової дії. Вольові якості особистості. 

Воля і її основні значення. Воля в житті і діяльності людини. Організаційна та 

регуляційна функції волі. Вольові якості особистості, їх види, формування, розвиток. 

Теорії волі. Вольові акти: простий і складний. Вольові дії. Воля, свідомість і 

мовлення. Прийняття вольового рішення. 

8 

8 ТЕМА 8. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ООБИСТОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТ. ХАРАКТЕР. ЗДІБНОСТІ 

Сутність темпераменту. Істрія розвитку вчення про темперамент. Типи вищої 

нервової діяльності і темперамент. Психологічна характеристика типів 

темпераменту. Темперамент і стиль діяльності. Поняття про темперамент. Теорії 

темпераменту. Види темпераментів; холерик, сангвінік, меланхолік, флегматик. 

Властивості темпераментів, їх залежність від нервової системи людини. 

Психологічна характеристика темпераменту: активність, темп, продуктивність, 

збудливість, гальмування, переключення. Зв'язок властивостей темпераменту з 

пізнавальними процесами, предметною діяльністю і спілкуванням. 

Темперамент і індивідуальний стиль діяльності. 

Знання, навички і вміння як основа для розвитку здібностей. Характеристика 

здібностей і проблема їх вимірювання. Види і структура здібностей. Задатки і 

здібності. Поняття про здібності. Співвідношення здібностей, знань, умінь і навичок. 

Набуті і спадкові здібності. Задатки як генетична передумова розвитку 

здібностей. 

Види здібностей: загальні і спеціальні. Умови формування і розвитку здібностей. 

Обдарованість і талант.  

Сутність і суспільна зумовленість характеру. Структура характеру. Типологія 

характерів. Загальне поняття про характер. Характер як система найбільш стійких 

рис особистості. 

Зв'язок характеру і темпераменту. Типологія характерів. Акцентуація характеру 

(Л. Леонгард). 

Формування характеру. Зв'язок характеру з діяльністю людини, спілкуванням, 

соціальною характеристикою людини. Екстраверсія і інтроверсія. 

8 

9 Тема 9. ОСОБИСТІСТЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ 

Розвиток особистості. Індивід, особистість, діяльність. Структура особистості. 

Основні теорії особистості. Спрямованість особистості. Самосвідомість і Я-

8 



концепція особистості. Психологічна структура діяльності. Основні види діяльності. 

Поняття „діяльність‖. Відмінність діяльності від поведінки і активності. Специфіка 

людської діяльності. Основні структури людської діяльності. Дії, операції і засоби 

діяльності. Мотивація діяльності. Внутрішні та зовнішні компоненти діяльності. 

Види і розвиток людської діяльності, праця як діяльність. Навчання і його 

особливість. Спілкування як діяльність. Гра як вид діяльності. Ігрові форми 

поведінки у дорослих людей. 

Діяльність і розвиток людини. Загальні та специфічні закономірності 

формування різних видів діяльності. Діяльність і психічні процеси. Психічні процеси 

як внутрішні компоненти діяльності. 

Уміння, навички і звички.  

Сутність спілкування. Функції та структура спілкування. Спілкування як обмін 

інформацією. Визначення спілкування. Зміст, цілі і засоби спілкування. 

Диференціація спілкування у людей і тварин. 

Ділове і особистісне спілкування. Роль спілкування в психічному розвитку 

людини. 

Техніки і прийоми спілкування. Комутативні здібності людини. Вікові та 

індивідуальні особливості спілкування. Професійне спілкування. 

Мова як засіб спілкування. 
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9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Тематика рефератів 

1. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму. 

2. Особливості поведінки особистості у групі. 

3. Теоретичне осмислення ролі й місця керівника в системі управління, особистість  з різних позицій.  

4.Проблема статі в управлінні. 

5.Основні  функції визначення цілей спільної діяльності відповідно до напряму розвитку організації, 

структурування діяльності й відносин, здійснення впливу на персонал під час виконання накреслених цілей. 

6.Зв'язок стилів керівництва з етнопсихологічною та соціокультурною специфікою управління. 

7.Управлінський розвиток керівника і проблема ортобіозу. 

8.Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація. 

9. Психологія впливу керівника на підлеглих як вияв його влади і авторитету в організації.  

10.Психологія управління нововведеннями в організації та готовність членів організації до впровадження 

нововведення.  

11.Психологічні бар’єри і перешкоди нововведенням. 

12. Психологія професіоналізму управлінської діяльності.  

13. Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності.  

14.Залежність ефективності управлінських рішень від психологічних якостей керівника. 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Методами передачі навчальної інформації є: 

 словесні методи - наочні методи - ілюстрація, демонстрація 

  розповідь-пояснення, бесіда, лекція. 

 практичні методи: вправи, навчальна праця, практичні роботи, твори, реферати учнів 

 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Метод усного контролю. Метод письмового контролю. Метод тестового контролю. 

 

12. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

         

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Психологія» 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи 

3. Питання до заліку 

4. Пакет лекційного матеріалу з дисципліни «Психологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА  ЛІТЕРАТУРА 
Основна 

1. Бенеш Г. Психологія: dtv-Atlas: Довідник: Пер. з нім. / Наук. ред. пер. В.О.Васютинський. – К.: Знання - Прес, 

2007. – 510 с.  

2. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія. Опорні конспекти, схеми, методики: навчальний 

посыбник для студентыв вищих навчальних закладыв / за заг. ред. М.С. Корольчука. - К. : Ельга, Ныка-Центр, 

2005. - 320 с. 

3. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. / Н.В. Ліфарєва. – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2003. - 240 с. 

4. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. /С.Д. 

Максименко.  - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 272 с. 

5. Максименко С.Д. Общая психология. /С.Д. Максименко. - М.: «Рефл.-бук»; К.: Ваклер, 2004. - 528 с. 

6. Психологія: Підручник. / Ю.Л.Трофимов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофимова. – 4-є 

вид., стереотип. — К.: Либідь, 2003. - 560 с. 

7. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2008. - 583 с. 

8. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для стедентов высш. Пед.учебн. заведений. -  3-е 

изд., стереотип. / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 512 с. 

9. Немов Р.С. Общая психология: Краткий курс. / Р.С. Немов. - СПб.: Питер, 2007. — 304 с. 

10. Макарова Л.Л.,Ю Синельников В.М. Загальна психологія: методичні розробки семінарських занять: 

навчальний посібник. / Л.Л. Макарова, В.М. Синельников. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 200 с. 

11. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Загальна психологія. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.  

13. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - 7-е изд.,перераб и доп. Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. 

- 672 с. 

14. Столяренко Л.Д. Основы психологи: Практикум /Ред.-сост. Л.Д.Столяренко. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 704 с. 

15. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. Навчальний посібник. – Київ: Академвидав, 

2005.- 520с. 

16. Щокін Г.В. Основи психологічних знань: навч. посібник. /Г.В. Щокін. - 3-є вид., стереотип. - К.: МАУП, 2001. 

- 128 с. 

 

Додаткова 
1. Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття. - К.: Вища шк., 1998. - 614 с. 

2. Ребер А. Большой толковый психологический словарь: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Вече, 2000. - Т. 1.-592 с; Т. 2. - 

560 с. 

3. Столяренко О.Б. Психологія особистості. Навч. посіб. / О.Б. Столяренко. – К.: «Центр учбової літератури», 

2012. – 280 с. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 
1. http://www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського 

2. http://pidruchniki.ws Бібліотека українських підручників 

3. http://www.koob.ru Куб — електронна бібліотека психологічної літератури 

4. http://bookz.ru Універсальна бібліотека 

5. http://www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія» 

6. psychology.net.ru — Сайт "Мир психологии". 

7.  www.psychology.ru — Psychology.ru. Большой проект, посвященный психологии. Содержит много полезных 

разделов: библиотека, раздел о знаменитых психологах, большую коллекцию ссылок на психологические 

ресурсы, форумы, психологические тесты-Онлайн и другое. 

8. http://www.psychologos.ru/ - Психологос. Энциклопедия практической психологии. 

9. http://www.zercalo.ru/index.shtml - Психология каталог. Психологические ссылки. Каталог психолога. Ссылки 

на психологические ресурсы. 

10. PsyLab.info – Энциклопедия психодиагностики. 

 

 

http://psychology.net.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://www.zercalo.ru/index.shtml
http://psylab.info/Psylab.info:%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

