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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОПП 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Здатність до аналізу та синтезу. 

ЗК 2 Комунікація усна та письмова рідною мовою та іноземною. 

ЗК 3 Дослідницькі навички й уміння. 

ЗК 4 Міжособистісні навики та командна робота. 

ЗК 5 Здатність генерувати нові ідеї. 

ЗК 6 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК 7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, аналізувати інформацію з різних 

джерел. 

ЗК 8 Уміння системно-ситуативно застосовувати базові знання на практиці.  

ЗК 9 Готовність удосконалювати й розвивати свій інтелектуальний та загальнокультурний 

рівень. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

Знання 

ФК 1 Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 2 Знання структури філологічної науки, поділу знань на мовознавчу та 

літературознавчу складову, усвідомлення специфіки кожної. 

ФК 3 Володіння знаннями з усіх галузей мовознавства, історії української мови та 

сучасної української мови. 

ФК 4 Володіння основними поняттями, концепціями і фактами сучасної мовознавчої і 

літературознавчої науки. 

ФК 5 Знання кращих творів вітчизняної і світової літератури. 

ФК 6 Знання іноземної мови. 

ФК 7 Знання теорії і практики редагування, інформаційна й медіаграмотність.  

Уміння і навички 

ФК 8  Володіння  професійними якостями вчителя і філолога. 

ФК 9 Уміння розробляти й застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

професійній та науковій діяльності.  

ФК 10 Володіти сучасними методами отримання науково-бібліографічної інформації. 

ФК 11 Здатність розуміти процеси розвитку мовних і літературних процесів, їх зв’язку з 

суспільством, уміти використовувати ці знання в професійній діяльності.  

ФК 12 Навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів. 

ФК 13 Уміння застосовувати знання на практиці; володіння різноплановими методами і 

способами перевірки знань з української мови і літератури; уміння організувати різні 

види перевірки знань, умінь і навичок суб’єктів навчально-виховного процесу. 

ФК 14 Мати навички наукових досліджень у галузі освіти і філології; здатність 

проводити прикладні дослідження з мовознавства, літературознавства та методики їх 

викладання на основі сформованих дослідницьких умінь і навичок. 

ФК 15 Здатність демонструвати знання сучасної наукової парадигми в галузі 

мовознавства, літературознавства і методики їх викладання та динаміки їх розвитку, 

системи методологічних принципів і методичних прийомів дослідження. 

Комунікація  

ФК 16 Володіння українською мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 17 Володіння методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 

культурних контекстах 

ФК 18 Здатність здійснювати комунікативну діяльність й уміння висловлювати і 

тлумачити поняття, думки, факти та погляди для реалізації професійних завдань і 

особистісних намірів.  
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психологія 

загальна» складена к.пед.н., доцентом Наточій А.М. відповідно до освітньо- 

професійної програми підготовки бакалаврів напряму. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психічні явища як 

відображення навколишньої дійсності завдяки діяльності головного мозку з 

метою регуляції власної діяльності, спілкування, поведінки. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Забезпечуючі дисципліни: анатомія та фізіологія людини, вступ до 

спеціальності. 

Забезпечувані дисципліни: всі психологічні дисципліни. 

            1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

             Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у 

студентів фундаментальних знань про розвиток механізмів психіки, виникнення і 

розвиток людської свідомості, про існуючі в загальній психології концепції 

особистості; ознайомлення студентів з поглядами вітчизняних та західних 

науковців на природу психічного та особистості як носія цього психічного; з 

особливостями психічної діяльності людини через особливості перебігу 

психічних явищ, психічних станів, психічних процесів: з методологічним 

підґрунтям науки та наукового дослідження. Оволодіння психологічними 

знаннями для успішного вивчення подальших теоретичних, практичних та 

прикладних навчальних курсів психологічного циклу. Увесь курс створює 

понятійну та методологічну базу для їх засвоєння. 

Основні завдання курсу: 

- формування наукового підходу до вивчення особливостей 

психічного життя людини й законів розвитку й функціонування психіки; 

- ознайомлення з базовими категоріями й поняттями психологічної 

науки, основними методологічними і дослідницькими проблемами психології та 

шляхами їх рішення, з різноманітною проблематикою загальної психології 

особистості та пізнання; 



- ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння 

структури й закономірностей розвитку особистості; 

- надання можливості зрозуміти як знання особливостей 

психологічних процесів допомагає в учбовій, виховній діяльності; 

- розкриття зв'язку між психологічними закономірностями та 

життєдіяльністю людини; 

- представлення аналізу індивідуальних особливостей людини 

(здібностей, спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й 

вольової) регуляції його діяльності та засобів відображення інформації, уявлень 

про формування та розвиток механізмів поведінки та діяльності; 

- визначення сукупності моральних, вольових та інших 

психологічних якостей, необхідних для успішної діяльності людини; 

- формування у студентів навички побудови самостійних 

теоретичних й експериментальних психологічних досліджень; 

- сформувати вміння використовувати на практиці придбані протягом 

вивчення курсу теоретичні знання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

- здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою мислення, 

здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації  

- здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння педагогічною 

майстерністю 

- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії – 

педагог, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності;    

- здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює культурологічні і 

загальнолюдські розуміння світу 

-  здатність до співпраці в  навчальному закладі з колегами і роботі в колективі  

- здатність до створення психологічно-сприятливого середовища в навчальному 

закладі  

- здатність дотримуватись професійно-етичних умов в процесі здійснення 



професійної діяльності 

ІІ. Фахові: 

- здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, які 

враховують особливості розвитку людини, специфіку соціокультурного розвитку 

суспільства 

- здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній діяльності 

в навчальних закладах 

- здатність до створення соціально і психологічно сприятливого середовища 

в навчальних закладах  

- здатність бути готовим до попередження та профілактики особистої 

професійної непридатності, професійної втоми  

- здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що визначає 

ступінь оволодіння формами, методами навчання, засобами протистояння 

професійної деформації  

- здатність до кваліфікованого виконання своїх обов’язків з навчання і 

виховання дітей, прогнозування наслідків здійснювати педагогічних впливів на 

дитину. 

На вивчення дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів  ЕСТS). 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Психологія як наука. Теоретичні засади психології. 

        Тема 1. Предмет, завдання та структура психології. Історичні етапи 

становлення. Принципи і методи вивчення психіки. Основні та допоміжні 

методи психології. Поняття та визначення науки психології, її об’єкт, предмет та 

категоріальний апарат. Галузі психології. Зв’язок психології з іншими науками. 

Становлення та розвиток психології. Сучасні наукові погляди на предмет 

психологічної науки. Сфери використання та компетенції психології. Цілі та 

завдання дисципліни. Сучасні наукові погляди на предмет психологічної науки. 

      Методологічні засади психології. Поняття про принципи психологічної науки. 

Принцип єдності свідомості і діяльності. Принцип детермінізму. Принцип 

розвитку психіки. Структура методів психології. Класифікація методів 

психології. Основні методи психології (спостереження і експеримент). Допоміжні 



методи психології (опитування, тестування, вивчення продуктів діяльності). 

        Тема 2. Центральна нервова система людини. Мозок і психіка. Механізми 

психіки людини. Психіка і свідомість. Структура і функціонування центральної 

нервової системи людини. Загальні уявлення про основні фізіологічні механізми 

функціонування мозку. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному 

сенсі. Проблема співвідношення мозку і психіки. Мозок, людська психіка і 

психічне в єдності світу. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, 

над свідоме. Розвиток психіки в онтогенезі (самостійно). 

Кредит 2. Пізнавальна сфера особистості 

Тема 3. Пізнавальні психічні процеси особистості Відчуття. Сприймання. 

Загальна структура психічних пізнавальних процесів. Відчуття та сприймання як 

основа пізнання дійсності Фізіологічне підґрунтя відчуттів. Відчуття та їх 

класифікація. Якості відчуттів. 

Поняття сприймання. Функції, характеристика образу сприймання та його 

процесуальність. Теорії і методи дослідження сприймання. Головні 

характеристики сприймання, види та властивості.. 

Тема 4. Пізнавальні психічні процеси особистості. Мислення, інтелект.  

Пам’ять. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення. 

Розумові дії та операції мислення. Форми мислення. Процес розуміння. Процес 

розв'язання завдань. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення. 

Теорії інтелекту. 

Поняття про пам’ять. Теорії пам'яті. Різновиди пам’яті. Запам’ятовування і 

Відтворення та їх різновиди. Забування та його причини. Продуктивність як 

якість ефективною пам'яті. Індивідуальні особливості пам’яті. 

Тема 5. Пізнавальні психічні процеси особистості. Увага. Уява. Поняття про 

увагу. Фізіологічне підґрунтя уваги. Різновиди і форми уваги. Властивості уваги. 

           Поняття про уяву. Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю. Фізіологічне 

підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси. Процес створення образів уява. 

Різновиди уяви. Уява і особистість. 

 

 



Кредит 3. Емоційно-вольова сфера особистості 

Тема 6. Емоційно-вольові процеси. Емоції, почуття. Психічні стани. Воля. 

Поняття про емоції і почуття. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів. Теорії 

емоцій. Вираження емоцій і почуттів. Класифікація та форми переживання 

емоцій і почуттів. Вищі почуття. 

Сутність психічних станів. Класифікація психічних станів. Особливості 

психічних станів. Фізіологічні основи і зовнішні вияви психічних станів. 

Психічні стани особистості в різних життєвих ситуаціях. Стан страху та шляхи 

його подолання. 

Поняття про волю та її функції. Типи критеріїв волі та локус контролю. 

Довільні дії та їх особливості. Аналіз складної вольової дії. Основні якості волі. 

Безвілля, його причини і переборення. 

Кредит 4. Психологія особистості. 

Тема 7. Поняття особистості. Характеристика сучасних теорій 

особистості. Психологія спілкування. Сутність понять «людина», «індивід», 

«особистість» і «індивідуальність». Загальне поняття про особистість. 

Психологічна структура особистості. Самосвідомість особистості. Мотиваційна 

сфера особистості. Види мотивів. Рівень домагань особистості. Спрямованість як 

провідна характеристика особистості. Джерела активності особистості. Шляхи 

розвитку та виховання особистості. Рушійні сили і рівні становлення і розвитку 

особистості. 

Про спілкування. Засоби спілкування. Функції спілкування. Різновиди та 

рівні спілкування. Позиція партнерів при контакті. Моделі спілкування. 

Тема 8. Психологія соціальних груп. Соціалізація особистості. Психологія 

конфлікту. Внутрішньособистісний та міжособистісний конфлікт. Поняття про 

групи. Міжособистісні стосунки у групі. Позиція особистості у колективі. 

Поняття соціалізації. Особливості, умови й механізми соціалізації. Процес 

соціалізації. Типологія лідерів. 

Поняття та структура конфліктів. Типологія конфліктів. Психологічна 

сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках.. Сутність, причини, 

структура внутрішньоособистісного та міжособистісного конфлікту. 



              Тема 9. Індивідуально-психологічні особливості особистості. Здібності 

Темперамент. Характер. Поняття про здібності. Структура здібностей. Різновиди 

здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні 

передумови. Поняття про темперамент. Типи темпераментів. Основні властивості 

темпераменту. Фізіологічне підґрунтя темпераменту. Роль темпераменту в 

діяльності людини. Поняття про характер. Структура характеру. Основні риси 

типового характеру. Природа характеру. Формування характеру. 

Кредит 5. Психологія діяльності людини 

        Тема 10. Психологічний аналіз діяльності. Мова і мовлення. Поняття про 

діяльність. Мета та мотиви діяльності. Структура діяльності. Засоби діяльності, 

процес їх засвоєння. Перенесення та інтерференція навичок. Основні різновиди 

діяльності. Творча діяльність. Поняття про мову та її функції. Фізіологічні 

механізми мовної діяльності. Різновиди мовлення. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Вітенко І.С. та ін. Основи загальної та медичної психології: Навчальний 

посібник / І.С. Вітенко, Л.М. Дутка, Л.Я. Зименковська. - К.: Вища пік., 1991. - 271 

с. 

2. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д. 

Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною 

редакцією акад. С.Д. Максименка - К.: Форум, 2000. - 543 с. 

3. Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-

метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 157 с. 

4. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 

2001.-288 с. 

5. Макарова Л.Л., Синельніков В.М. Загальна психологія: методичні розробки 

семінарських занять: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 

2005. - 200 с. 

6. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. 



Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 272 с. 

7. Немов Р.С. Психология: Учеб, для студ. высш. пед. учеб, заведений: В З кн. - 4-

е изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Кн. 1: Общие основы 

психологии. - 688 с. 

8. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: 

Либідь, 1995. - 632 с. 

9. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. - К.: Кондор, 2009. - 576 с. 

10. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. - К.: Вища пік., 1982 .-215 с. 

11. Русинка І.І. Психологія: Навч. посіб. - К.: Знання. 2007. - 367 с. 

12. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний 

посібник. - К.: Академвидав, 2006. - 520 с. 

13. Цимбалюк І.М. Психологія.: Навч. посібник. - Київ: ВД «Професіонал», 2004.-

216 с. 

Допоміжна 

1. Основи психології / За ред.. О. В. Киричука, В. А. Роменця.- К.: Либідь, 1997.- 

632с. 

2. Пашукова Т. І. Практикум із загальної психології / За ред. Т. І. Пашукової, 

A. І. Допіра.- К.: Знання, КОО, 2006.- 203с. 

3. Зелінська Т. М. Практикум із загальної психології: Навч. Посібник / Т.М. 

Зелінська. - К.: Каравелла, 2008.- 184с. 

4. Большой психологический словарь. / Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко 

B. П. — М.: Прайм-Еврознак. - 2003 - 672 с. 

5. Выготский Л.С. Психология. — М.: ЭКСМО-Пресс. — 2000 — 1008 с. 

6. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С. и др. Односторонняя 

пространственная агнозия. - М.: Книга. - 2001. - 250 с. 

7. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С., Ураков С.В. Значение 

нейрохирургии в изучении соотношений «мозг-психика». // Журнал неврологии и 

психиатрии. -1998. -№5. - С.4-6. 

8. Короткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под. общ. ред. А.В. 

Петровского, М.Г, Ярошевского. - М.: Наука. - 2003. — 566 с. 

9. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологи. - М.: 



Наука- 2003. - 478 с. 

Ю.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб: Издательство ’’Питер". -

2000.-788 с. 

11.Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности 

человека. – 2- е изд., перероб. И доп. – Л.: Медецина, 1988.  

12. БИВЭН ДЖ. Иллюстрированное руководство по анатомии и физиологии // 

Внешсигма.-1998. 

13. Воробец, З.Д., Сергієчко Л.М. Медична біологія. Посібник з практичних занять 

для студентів ВМЗО - Львів: ПП «Кварт «, 2002. 

14. Грофф С. За пределами мозга. - М.: Изд-во Моск-го Трансперсонального 

центра, 1993. 

15.3агальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Під заг. ред. акад. 

С.Д. Максименка. - К.: Форум, 2000. 

16. Кеннон У. Физиология эмоций. - Л., 1927. 

17. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы. - К.: Наук, думка, 

1988. 

18. Леонтьев А.Н. Эволюция психики. - М., 1999. 

19. Лю дина. Навчальний атлас з анатомії та фізіології // За заг. ред. Т. Сміт. - 

Львів: Бак, 2000. 

20. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі. В 2 т. - К.: Форум, 2002. 

21. Психологія: Підручник / За ред. Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне. - 

К.: Либідь, 2001. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КР, тестові завдання, 

індивідуальні завдання, самостійна та творча робота, наукове дослідження, 

наукова стаття. 

Перевірка засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь 

студентів відбувається у формі вступного, поточного, проміжного та 

підсумкового видів контролю. 

Вступний контроль здійснюється на початку другого, третього та 

четвертого модулів з метою повторення та актуалізації знань матеріалу із 



загальної психології, що вивчався у попередньому модулі; може проводиться в 

формі виконання тестових завдань чи опитування. 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах змістового 

модуля, має навчальний характер, може проводиться в формі опитування, 

виконання контрольної чи словникової роботи, практичних та тестових завдань. 

          Проміжний контроль здійснюється з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного і практичного матеріалу змістових модулів та передбачає 

виконання студентами завдань для модульного контролю. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

ПСИХОЛОГІЯ 

 

 

Галузь знань 01 Освіта 

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова та література) 

 

Автори: 

          доцент Наточій 

А.М. 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28 » серпня 2017 р. 

 

 

 

 

 

м. Миколаїв, 2017-2018 н.р. 

  



 

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи____________ Н. І. Василькова  

28 серпня 2017 р. 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПСИХОЛОГІЯ 

Ступінь бакалавра 

Галузь знань 01 Освіта 

014 Середня освіта 
Код та найменування спеціальності 

014 Cередня освіта (Українська мова та література) 
Предметна спеціалізація 

Філологічний факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 навчальний рік 



Робоча програма навчальної  дисципліни «Психологія» для студентів 

спеціальності 014 Cередня освіта (Українська мова та література) 

 

 

Розробник: Наточій Анатолій Миколайович, доцент кафедри педагогіки та 

дитячої психології, кандидат педагогічних наук, доцент ____________  (Наточій 

А.М.) 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педагогіки та дитячої 

психології 

 

Протокол № 1 від «28» серпня 2017 р. 

Завідувач кафедри ____________ (Хайруддінов М.А) 

«__» серпня 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

 

Кількість кредитів - 

5 

 

Галузь знань 

01 Освіта 

 

 

Нормативка 

 

Загальна кількість 

годин – 150 год 

 

 

Спеціальність  

014 Cередня освіта 

(Українська мова та 

література) 

Рік підготовки 

2-й  

Семестр 

2-й  

 

Лекції 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2,8 год 

самостійної роботи 

студента  

 

 

 

 

             Ступінь  

             бакалавр 

16 год  

Практичні, 

семінарські 

34 год  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

100 год  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

      Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:  для денної форми навчання  – 150 год.: 50 

год – аудиторні заняття, 100 год.- самостійна робота  

(30% /70 %). 

                      

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 



     Мета курсу: формування у студентів фундаментальних знань про 

розвиток механізмів психіки, виникнення і розвиток людської свідомості, про 

існуючі в загальній психології концепції особистості; ознайомлення студентів з 

поглядами вітчизняних та західних науковців на природу психічного та 

особистості як носія цього психічного; з особливостями психічної діяльності 

людини через особливості перебігу психічних явищ, психічних станів, психічних 

процесів: з методологічним підґрунтям науки та наукового дослідження.  

Завдання курсу: 

- формування наукового підходу до вивчення особливостей психічного життя 

людини й законів розвитку й функціонування психіки; 

- ознайомлення з базовими категоріями й поняттями психологічної науки, 

основними методологічними і дослідницькими проблемами психології та 

шляхами їх рішення, з різноманітною проблематикою загальної психології 

особистості та пізнання; 

- ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння структури 

й закономірностей розвитку особистості; 

- надання можливості зрозуміти як знання особливостей психологічних 

процесів допомагає в учбовій, виховній діяльності; 

- розкриття зв'язку між психологічними закономірностями та життєдіяльністю 

людини; 

- представлення аналізу індивідуальних особливостей людини (здібностей, 

спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й вольової) 

регуляції його діяльності та засобів відображення інформації, уявлень про 

формування та розвиток механізмів поведінки та діяльності; 

- визначення сукупності моральних, вольових та інших психологічних 

якостей, необхідних для успішної діяльності людини; 

- формування у студентів навички побудови самостійних теоретичних й 

експериментальних психологічних досліджень; 

- сформувати вміння використовувати на практиці придбані протягом 

вивчення курсу теоретичні знання. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 



- здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою 

мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації 

- здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю 

- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії – 

педагог, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності; 

- здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює культурологічні і 

загальнолюдські розуміння світу 

- здатність до співпраці в навчальному закладі з колегами і роботі в колективі 

- здатність до створення психологічно-сприятливого середовища в 

навчальному закладі 

- здатність дотримуватись професійно-етичних умов в процесі здійснення 

професійної діяльності. 

ІІ. Фахові: 

- здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, які 

враховують особливості розвитку людини, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства 

- здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній діяльності в 

навчальних закладах 

- здатність до створення соціально і психологічно сприятливого середовища в 

навчальних закладах 

- здатність бути готовим до попередження та профілактики особистої 

професійної непридатності, професійної втоми 

- здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що визначає ступінь 

оволодіння формами, методами навчання, засобами протистояння професійної 

деформації 

- здатність до кваліфікованого виконання своїх обов’язків з навчання і 

виховання дітей, прогнозування наслідків здійснювати педагогічних впливів 

на дитину. 

 

                                3.  Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Психологія як наука. Теоретичні засади психології 



Тема 1. Предмет, завдання та структура психології. Історичні етапи 

становлення. Історичні етапи становлення психологічної науки. Основні 

категорії психології. Предмет психологічної науки. Системи психологічних наук. 

Методи вивчення психіки людини. 

Тема 2. Мозок і психіка. Механізми психіки людини. Психіка й свідомість. 

Стани свідомості. Розлади свідомості. Взаємозвязок еволюції психіки та 

нервової системи. Відмінності психіки людини від психіки тварин. 

Кредит 2. Пізнавальна сфера особистості. 

 Тема 1. Пізнавальні психічні процеси особистості. Відчуття. Сприймання. 

Увага. Пізнавальна активність людини. Відчуття і сприймання як важливі 

психічні процеси. Види відчуттів і сприймання. Розлади відчуттів і сприймання. 

 Тема 2. Пізнавальні психічні процеси особистості. Мислення, інтелект. 

Память. Уява. Мовлення. Мислення. Сутність психічних процесів і види пам’яті, 

уяви, мовлення, мислення. Особливості психічних процесів на різних вікових 

етапах. Розлади пізнавальних психічних процесів (пам’ять, уява, мовлення, 

мислення). 

Кредит 3. Емоційно-вольова сфера особистості 

Тема 1. Емоційно-вольові процеси. Емоції, почуття. Психічні стани. Воля. 

Моральні, інтелектуальні та естетичні почуття. Порушення емоцій і почуттів. 

Основні вольові якості особистості, їх формування. 

Кредит 4. Психологія особистості 

Тема 1. Поняття особистості в психології. Характеристика сучасних теорій 

особистості. Сучасні теорії особистості.  Погляди на особистість з точки зору 

основних психологічних теорій. Структура особистості. Соціалізація 

особистості. Мотивація поведінки особистості. 

Тема 2. Індивідуально-психологічні особливості особистості. Темперамент 

та його характеристика. Типи темпераменту. Характер. Типи і акцентуації 

характеру. Здібності. Загальні і спеціальні здібності. Поняття про інтелект. 

Кредит 5. Психологія діяльності людини 

Тема 1. Психологічний аналіз діяльності людини. Основні різновиди 

діяльності. Основні види діяльності.  Діяльність. Структура діяльності. Цілі і 

мотиви діяльності. Психологія міжособистісних взаємин. 



 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Усього у тому числі 

Л П Лаб. Інд. Ср 

1 2 3    4 5 6 7 

Кредит 1. Психологія як наука. Теоретичні засади психології 

Тема 1. Предмет, завдання та 

структура психології.  

16    2 

 

4   10 

Тема 2.  Мозок і психіка. Механізми 

психіки людини.  

14 2 2   10 

Разом 30 4 6   20 

Кредит 2. Пізнавальна сфера особистості 

Тема 1. Пізнавальні психічні 

процеси. Відчуття. Сприймання. 

Увага.  

15 2 4   9 

Тема 2. Пізнавальні психічні 

процеси особистості. Пам’ять. Уява. 

Мовлення. Мислення. 

15 2 4   9 

Разом 30 4 8   18 

Кредит 3. Емоційно-вольова сфера особистості 

Тема 1. Емоційно-вольові процеси. 

Психічні стани. Емоції та почуття.  

30 2 6   22 

Разом 

 

30 2 6   22 

Кредит 4. Психологія особистості 

Тема 1. Поняття особистості в 

психології.  

15 2 4   9 

Тема 2. Індивідуально-психологічні 

особливості особистості  

15 2 4   9 

Разом 30 4 8   18 

Кредит 5. Психологія діяльності людини 

Тема 1. Психологічний аналіз 

діяльності людини.  

30 2 6   22 

Разом 30 2 6   22 

Всього 150 16 34   100 

 

6. Теми практичних занять 



№ 

з/п 

 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Психологія як наука. Теоретичні засади психології 

1 Предмет психології, її задачі та сучасні напрямки і галузі 

психології 

2 

2 Методологія і методи вивчення психіки людини. 2 

3  Мозок і психіка. Механізми психіки людини. Психіка і 

свідомість 

2 

Кредит 2. Пізнавальна сфера особистості 

1 Пізнавальні психічні процеси особистості.  2 

2 Характеристика відчуттів, сприймання і уваги. 2 

3 Характеристика пам'яті, уяви і мовлення. 2 

4. Характеристика мислення. Види мислення. 2 

Кредит 3. Емоційно-вольова сфера особистості 

1 Емоційно-вольові процеси.  2 

2. Характеристика емоцій та почуттів. 2 

3. Воля та її функції. Критерії волі та пошук контролю. 2 

Кредит 4. Психологія особистості 

1 Особистість в психології. Характеристика теорій 

особистості. 

2 

2 Структура особистості. Типологія особистостей. 2 

3. Соціальні групи. Соціалізація особистості. 2 

4. Психологія взаємин і спілкування. 2 

Кредит 5. Психологія діяльності людини 

1. Активність і діяльність людини. Потреби людини. 2 

2. Психологічний аналіз діяльності. Види діяльності.  2 

3. Психологія конфлікту. 2 

 Всього 34 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Психологія як наука. Теоретичні засади психології 

1 Реферат «Історичні етапи становлення і розвитку 

психологічної науки». 

12 

2 Есе «Психологія в житті і діяльності педагога». 8 

Кредит 2. Пізнавальна сфера особистості 



1 Повідомлення «Психічні стани людини». 8 

2 Творча робота «Людино! Пізнай себе і ти пізнаєш весь світ!» 12 

Кредит 3. Емоційно-вольова сфера особистості 

1 Індивідуальне завдання: Мультимедійна презентація 

«Людина у полоні емоцій». 

10 

2 Реферат «Проблеми емоційного благополуччя людини». 10 

Кредит 4. Психологія особистості 

1 Творча робота «Мій психологічний портрет». 12 

2. Тести до теми «Психологія особистості». 8 

 Кредит 5. Психологія діяльності людини 

1 Повідомлення «Роль темпераменту у діяльності людини». 10 

2. Обґрунтувати або спростувати з точку зору психології «ідею 

сродної праці» Г.С. Сковороди: «Кожна людина має займатися 

тією справою, до якої вона природжена». 

10 

 Всього: 100 

 

9.  Методи навчання 

     Методи викладання: Пояснювально- ілюстративний, проблемний, 

діалогічний, дискусійний, наочний (структурно-логічні схеми, рисунки), 

пошуково-творчі (аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, 

нетипових) групове обговорення питання). 

   Інтерактивні, робота в мікрогрупах, усне та письмове опитування, 

тестування. 

10.Методи контролю 

1) Усне опитування; 

2) Тестові завдання; 

3) Контрольні роботи; 

4) Перевірка завдань самостійної роботи; 

5) Перевірка рефератів; 

 

 

 

 

 

 



11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Ко

нтр

оль

на 

роб

ота 

Іспи

т 

Накопичу

вальні 

бали 

(сума) 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 

3 

Кредит 4 Кредит 5  

 

40 

 

 

 

 

200 

(40

%) 

 

 

 

 

300 

(60%) 

 

 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

1 

Т

2 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

20 2

0 

20 1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

3

0 

30 15 1

5 

1

5 

1

5 

20 20 20 

С1 С

2 

С1 С2 С

1 

С

2 

С

1 

С2 С

1 

С2 

25 15 15 25 2

0 

20 25 15 20 20 

100б 100б 100б 100б 100б 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

За шкалою 

ЕСТS  

Кількість балів Оцінка за національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

В 80-89  

4 ( добре) 

 

4/добре/зараховано 
С 65-79 

D 55-64  

3 (задовільно) 

 

3/задов./зараховано 
E 50-54 

FX 35-49  

2 (незадовільно) 

 

Не зараховано 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Вітенко І.С. та ін. Основи загальної та медичної психології: Навчальний 

посібник / І.С. Вітенко, Л.М. Дутка, Л.Я. Зименковська. - К.: Вища пік., 1991. - 

271 с. 

2. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д. 

Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною 

редакцією акад. С.Д. Максименка - К.: Форум, 2000. - 543 с. 

3. Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-

метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 157 с. 

4. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 

2001.-288 с. 



5. Макарова Л.Л., Синельніков В.М. Загальна психологія: методичні розробки 

семінарських занять: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 

2005. - 200 с. 

6. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та 

доповнене. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 272 с. 

7. Немов Р.С. Психология: Учеб, для студ. высш. пед. учеб, заведений: В З кн. - 

4-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - Кн. 1: Общие основы 

психологии. - 688 с. 

8. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: 

Либідь, 1995. - 632 с. 

9. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. - К.: Кондор, 2009. - 576 с. 

10. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. - К.: Вища пік., 1982 .-215 с. 

11. Русинка І.І. Психологія: Навч. посіб. - К.: Знання. 2007. - 367 с. 

12. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний 

посібник. - К.: Академвидав, 2006. - 520 с. 

13. Цимбалюк І.М. Психологія.: Навч. посібник. - Київ: ВД «Професіонал», 

2004.-216 с. 

Допоміжна 

1. Основи психології / За ред.. О. В. Киричука, В. А. Роменця.- К.: Либідь, 1997.- 

632с. 

2. Пашукова Т. І. Практикум із загальної психології / За ред. Т. І. Пашукової, 

A. І. Допіра.- К.: Знання, КОО, 2006.- 203с. 

3. Зелінська Т. М. Практикум із загальної психології: Навч. Посібник / Т.М. 

Зелінська. - К.: Каравелла, 2008.- 184с. 

4. Большой психологический словарь. / Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко 

B. П. — М.: Прайм-Еврознак. - 2003 - 672 с. 

5. Выготский Л.С. Психология. — М.: ЭКСМО-Пресс. — 2000 — 1008 с. 

6. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С. и др. Односторонняя 

пространственная агнозия. - М.: Книга. - 2001. - 250 с. 

7. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., Зайцев О.С., Ураков С.В. Значение 

нейрохирургии в изучении соотношений «мозг-психика». // Журнал неврологии 

и психиатрии. -1998. -№5. - С.4-6. 



8. Короткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под. общ. ред. 

А.В. Петровского, М.Г, Ярошевского. - М.: Наука. - 2003. — 566 с. 

9. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологи. - 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Методи контролю – це способи діяльності викладача і студентів, в ході 

яких виявляються засвоєння учбового матеріалу та оволодіння студентами 

знаннями, вміннями та навичками. 

З метою здійснення діагностики навчальних досягнень студентів при 

вивченні дисципліни «Педагогіка» застосовуються наступні методами: усне 

опитування, письмова та практична перевірка, стандартизований контроль, 

тестовіий контроль. 

Загальне значення цих методів полягає в тому, щоб найефективніше 

забезпечити своєчасний і всебічний зворотний зв’язок між студентами і 

викладачем, на підставі якого встановлюється, як студенти сприймають та 

засвоюють матеріал. 

Перелічені методи застосовуються у всіх видах контролю. Комплексне їх 

застосування дає можливість регулярно та об’єктивно виявляти динаміку 

формування системи знань та умінь студентів. 

1. Усне опитування 

Усне опитування – застосовується на кожному практичному занятті з 

дисципліни. При усному контролі встановлюється безпосередній контакт між 

викладачем та студентом, в процесі якого викладач отримує широкі можливості 

для вивчення індивідуальних особливостей засвоєння студентами матеріалу. 

При усному опитуванні необхідна значна попередня робота викладача, а 

саме: ретельний відбір зміст, всебічного осмислення питань, задач та прикладів, 

які будуть запропоновані, шляхів активації діяльності усіх студентів групи в 

процесі перевірки, створення на занятті ділової та доброзичливої обстановки. 

Усне опитування на занятті проводиться як фронтальне, так 

індивідуальне та комбіноване. 

Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди викладача з групою. 

Воно органічно поєднується з повторенням пройденого, є засобом для 

закріплення знань та умінь. При його організації до активної розумової роботи 

можна залучити усіх студентів групи. Питання ставляться у короткій формі, є 

лаконічними, логічно пов’язаними між собою, подані в такій послідовності, що 

відповіді студентів у сукупності розкривають зміст розділу, теми. Фронтальне 

опитування дає можливість перевірити виконання студентами домашнього 

завдання, вияснити готовність групи до вивчення нового матеріалу, визначити 

сформованість основних понять, засвоєння нового матеріалу, який було 

розібрано на занятті. 

Питання мають переважно пошуковий характер, що спонукає студентів 

до самостійної розумової діяльності: на встановлення послідовності дій, 

процесу, способу («Що буде, якщо…», «Як зміниться…»); на порівняння («В 

чому різниця…»); на виявлення основних характерних рис, ознак чи якостей 

предметів, явищ («Вкажіть властивості…», «В яких випадках…», «Які 

необхідні умови…»). 

Індивідуальне опитування припускає змістовні, зв’язні відповіді студентів 

на питання, яке відноситься до матеріалу, що вивчається, тому служить 

навчальним засобом розвитку мови, пам’яті, мислення студентів. Щоб виконати 



таку перевірку більш глибоко, перед студентами ставлять запитання, які 

потребують розгорнутої відповіді. 

Запитання для індивідуального опитування є чіткими, зрозумілими, 

конкретними, мають прикладний характер, охоплюють основний, раніше 

пройдений матеріал програми. Їх зміст стимулює студентів логічно мислити, 

порівнювати, аналізувати, доводити, підбирати переконливі приклади, робити 

огрунтовані висновки і цим сприяє об’єктивному виявленню знань студентів. 

Питання зазвичай задають усій групі і після незначної паузи, необхідної для 

того, щоб студенти зрозуміли його і підготувалися до відповіді, викликають для 

відповіді конкретного студента. 

Для того, щоб група слухала відповідь свого товариша, використовуються 

різні прийоми. Наприклад, студентам пропонується скласти план відповіді, 

оцінити (проаналізувати) відповідь. Проводиться й рецензування відповіді 

товариша. Студентам пропонується наступний план рецензії: визначити 

повноту відповіді, її правильність, недоліки, послідовність (логіку) викладення. 

Студенти можуть запропонувати свій план відповіді. Для підготовки рецензії 

студентам рекомендується записувати свої зауваження по ходу відповіді. Такий 

прийом дає можливість оцінити роботу не тільки тих студентів, які рецензували 

відповідь виступаючого та тих, хто брав участь у обговоренні, а й усіх 

студентів групи.  

Для організації колективної роботи групи під час індивідуального 

опитування можна дати і таке завдання, як наведення прикладів по тому чи 

іншому положенню відповіді. 

Таким чином, щоб викликати при перевірці пізнавальну активність 

студентів усієї групи, доцільно поєднувати індивідуальне та фронтальне 

опитування. 

Важливе значення має уміння викладача керувати опитуванням. Воно 

полягає в умінні слухати студента, спостерігати за процесом його діяльності, 

корегувати цю діяльність. Викладач не повинен квапити або без особливої 

необхідності переривати студента. Це допускається лише у тих випадках, коли 

студент робить грубі помилки, або відповідає не по суті. В необхідних випадках 

доцільно підштовхувальними відповідями допомагати студенту, не 

розкриваючи йому правильної відповіді. 

Тривалість усного опитування залежить від навчальної дисципліни, виду 

занять, індивідуальних особливостей студентів. В процесі усного опитування 

викладачу необхідно спонукати студентів використовувати при відповіді схеми,  

моделі, матеріали та обладняння певних технологій. Для поглиблення та 

розширення знань студентів можна дати індивідуальні завдання дослідницького 

характеру. 

Заключна частина усного опитування – детальний аналіз відповідей 

студентів. Викладач відмічає позитивні сторони, вказує на недоліки відповідей, 

робить висновки про те, як вивчений навчальний матеріал. При оцінці відповіді 

враховують її правильність та повноту, логічність викладення матеріалу, 

культуру мови, вміння поєднувати теоретичні положення з практикою, у тому 

числі і з майбутньою професійною діяльністю. 

Усне опитування як метод контролю знань, умінь та навичок вимагає 

значних затрат часу, крім того, по одному і тому ж питанню не можна 



перевірити усіх студентів. Тому з метою раціонального використання робочого 

часу доцільно проводити комбіноване, ущільнене опитування, поєднуючи усне 

опитування з іншими методами: з письмовим опитуванням по карткам, з 

самостійною роботою. Все це дає можливість при тих же затратах часу 

контролювати роботи більшої кількості студентів. Так, поки одні відповідають 

біля дошки, інші виконують письмову роботу, відповідають на поставлені 

тестові питання тощо. 

2. Письмове опитування 

Письмова перевірка наряду з усною є важливим методом контролю знань, 

умінь та навичок студентів. Застосування цього методу дає можливість в 

найбільш короткий термін одночасно перевірити засвоєння матеріалу всіма 

студентами групи, визначити напрямки для індивідуальної роботи з кожним. 

Письмова перевірка використовується у всіх видах контролю і 

здійснюється як в аудиторній, так і позааудиторній роботі (виконання домашніх 

завдань). 

Письмові роботи за змістом і формою в залежності можуть бути самими 

різноманітними: диктанти, твори, відповіді на питання, розв’язок задач та 

прикладів, підготовка різних звітів, схем, опорних конспектів, рефератів. 

За тривалістю, письмові контрольні роботи можуть бути короткочасними 

(7-15 хв), коли перевіряється засвоєння незначного об’єму навчального 

матеріалу, і більш тривалими, але не більше одного академічної години. 

Для забезпечення більшої самостійності у виконанні контрольних робіт 

рекомендується пропонувати групі декілька варіантів завдань. При цьому 

складність контрольних питань і задач для усіх варіантів повинна бути 

однаковою. 

Для перевірки та оцінки контрольних письмових робіт проводиться аналіз 

результатів їх виконання, виявляються типові помилки, їх причини, які 

викликали незадовільні оцінки. 

Слід відмітити особливості таких форм письмової перевірки як 

самостійна робота, диктанти, реферати, самоконтроль та взаємоперевірка. 

Самостійну роботу можна проводити з метою поточного та періодичного 

контролю. При поточній перевірці самостійні роботи невеликі за об’ємом, 

містять завдання в основному по темі навчального заняття. При періодичному 

контролі самостійна робота більша за об’ємом і часом її виконання. Широкого 

застосування набули самостійні роботи з дидактичним матеріалом, які дають 

можливість враховувати індивідуальні особливості кожного студента. 

Диктанти застосовують для поточного контролю. З їх допомогою можна 

підготувати студентів до засвоєння та застосування нового матеріалу, до 

формування умінь та навичок, провести узагальнення вивченого, перевірити 

самостійність виконання домашнього завдання. Для диктантів підбирають 

питання, які не потребують тривалого обміркування, на які можна дуже 

коротко записати відповідь. 

Реферати доцільні для повторення та узагальнення навчального 

матеріалу. Вони не тільки дають можливість систематизувати знання студентів, 

перевірити уміння розкрити тему, але і відіграють особливу роль у формуванні 

світогляду. В процесі підготовки рефератів студент мобілізує і активізує свої 

знання, набуває самостійно нові, необхідні для розкриття теми, співставляє їх з 



боку зі своїм життєвим досвідом, чітко виясняє свою життєву позицію. При 

перевірці цих робіт викладач звертає увагу на відповідність роботи темі, 

повноту розкриття теми, послідовність викладення, самостійність суджень. 

Наряду з аудиторними письмовими роботами використовують і домашні 

контрольні роботи, над якими студенти працюють декілька днів (10-15), 

оскільки за змістом вони охоплюють значний розділ навчальної програми. 

Виконання їх вимагає належної самостійної роботи з книгою та іншими 

матеріалами. 

3. Стандартизований контроль 

Останнім часом у вищій школі став широко застосовуватись 

стандартизований контроль знань протягом усього періоду вивчення 

навчальних курсів. У стандартизованому контролі знайшла широке 

застосування тестова методика. 

Технологія тестового контролю знань студентів чітко прописана у 

Положенні про комп’ютерне тестування студентів. Але на заняттях викладач 

використовує технологію бланкового тестового контролю знань з метою 

діагнгостики навчальних досягнень.  

Перевага цього методу полягає у тому, що за допомогою найпростіших 

засобів (бланків, матриць) можна отримати відповідь практично на будь-яке 

запитання, а недоліком є можливість вгадування правильної відповіді.  

За допомогою альтернативного методу тестового контролю доцільно 

перевіряти вміння самостійно обмірковувати отримані дані. Більший рівень 

знань студентів дає можливість більш тонко розрізняти такі явища і поняття, 

які студенту з меншим рівнем здаються ідентичними. Крім того, студенти з 

великим рівнем знань знаходять подібність там, де інші його не помічають. 

Контроль простим вибірковим методом не розкриває процесу одержання 

відповіді. Тут спрацьовує не простий механізм вгадування, а свідомий вибір, до 

вгадування деякого числа правильних відповідей на запитання - у доповнення 

до тих, які студенти знають. 

Використовуються і інші варіанти тестового контролю знань студентів: 

1) короткочасне подання варіантів відповідей. 

Студентові пропонують запитання. Він має вивчити його і подумки 

підготувати відповідь. Після того як він готовий до відповіді, йому на 

обмежений час показують варіанти відповідей, з яких він має вибрати один. У 

даному разі студент не стільки вибирає, скільки порівнює свою готову 

відповідь із запропонованими. Такий принцип деякою мірою зменшує 

можливість вгадування і несвідомого вибору випадкової відповіді. При цьому 

доцільно обмежити час експонування варіантів відповідей, які пропонуються на 

вибір. 

2) послідовне надання варіантів відповідей. 

Студенту пропонується запитання, яке він вивчає і подумки готує на 

нього відповідь. Потім за його проханням йому показують перший варіант 

відповіді. Якщо цей варіант співпадає з його рішенням, то він фіксує свою 

відповідь під номером 1, якщо він вважає його невірним, то через деякий час 

йому надається другий варіант відповіді. 

3) вибір відповідей: пропонуються самі відповіді, а потім їх 

обгрунтування; 



4) парне питання: правильний результат отримується тільки при двох 

правильних відповідях; 

5) співвідносна або складно-вибіркова система: подаються декілька 

відповідей, які потрібно пов’язати одне з одним; 

6) матрична система: питання і відповіді подаються у вигляді матриці; 

7) конструктивно-вибірковий метод: відповідь формується шляхом 

синтезу із запропонованих на вибір його частин; 

8) мотивовані варіанти відповідей: кожен варіант відповіді 

доповнюється обгрунтуванням. 

При складанні контрольних завдань викладч дотримується ряд вимог: 

− укладачі завдань мають чітко уявляти мету контролю як частини усього 

навчального процесу, враховувати вікові і психофізичні особливості тих, 

хто навчається. Контрольні завдання мають стимулювати пізнавальну 

активність студентів, викликати у них інтерес до предмета навчання; 

− контрольні завдання в усіх випадках мають забезпечувати реалізацію 

навчаючої функції контролю, а не тільки контролюючої; 

− складаючи контрольні завдання, потрібно враховувати, що інформація, яка 

міститься у них, потрібна не стільки для оцінки знань студентів, скільки для 

того, щоб своєчасно виявити помилки і скоригувати навчальний процес; 

− під час розробки контрольних завдань слід передбачити способи і засоби (у 

тому числі технічні), які можна буде застосовувати при реалізації тестів, що 

розробляються; 

− потрібно уникати шаблону і формулювань, які повторюють відомі істини. 

При складанні питань важливим є рішення проблеми правдоподібності 

неправильних варіантів. При цьому можливі два аспекти проблеми зовнішня 

правдоподібність і правдоподібність змісту. 

Неправильні варіанти відповідей можуть бути: 

- правдоподібними зовнішньо і правдоподібними за змістом; 

- правдоподібними зовнішньо, але неправдоподібними за змістом; 

- неправдоподібними зовнішньо, але правдоподібними за змістом. 

Не можна використовувати відповіді неправдоподібні і зовнішньо і за 

змістом. 

Найбільш доцільною структурою при побудові вибіркових тестів 

потрібно вважати: 

- один варіант правильний, решта невірні (неповні), але обов’язково 

правдоподібні; 

- усі варіанти неправильні (неповні), але обов’язково правдоподібні, при 

наявності варіанта «правильної відповіді немає»; 

- один варіант неправильний (неповний), решта варіантів правильні. 

Результати стандартизованого контролю використовуються для висновків 

відносно роботи навчальної групи і кожного студента окремо. 

Найбільш розповсюдженою формою оцінки відповідей на тести є 

триканальна: правильна відповідь плюс один бал, «не знаю» - 0, неправильний - 

мінус один бал. 

 

 

 



ВИДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

За місцем, яке посідає контроль у навчальному процесі, розрізняють 

попередній (вхідний), поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 

Попередній контроль 

Попередній контроль (діагностика вихідного рівня знань студентів) 

застосовується як передумова для успішного планування і керівництва 

навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний рівень знань дня 

використання їх викладачем як орієнтування у складності матеріалу. Формою 

попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на 1-му 

курсі, щоб оцінити реальність оцінок, отриманих на вступних іспитах з певного 

предмета. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки залишкових знань 

проводять також через деякий час після підсумкового іспиту з певної 

дисципліни як з метою оцінки міцності знань, так і з метою визначення рівня 

знань з забезпечуючих предметів для визначення можливості сприйняття нових 

навчальних дисциплін. 

Поточний контроль 

Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) 

навчального матеріалу. Управління навчальним процесом можливе тільки на 

підставі даних поточного контролю. Завдання поточного контролю зводяться 

до того, щоб: 

1) виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що 

вивчається; 

2) визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

3) виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи, 

встановивши причини, які перешкоджають їх роботі; 

4) виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і намітити 

шляхи і засоби їх розвитку; 

5) стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

Головне завдання поточного контролю – допомогти студентам 

організувати свою роботу, навчитись самостійно, відповідально і систематично 

вивчати усі навчальні предмети. 

Поточний контроль – це продовження навчальної діяльності педагога і 

педагогічного колективу, він пов’язаний з усіма видами навчальної роботи і має 

навчити студентів готуватись до перевірки з першого дня занять і кожного дня, 

а не наприкінці семестру або навчального року. Разом з тим поточний контроль 

є показником роботи і педагогічного колективу. Звісно, що студенти у семестрі 

вивчають одночасно до десяти предметів, і не усі викладачі ставлять до них 

однакові вимоги. Нерідко деякі викладачі ставлять дещо підвищені вимоги, і 

студенти змушені весь семестр займатись тільки одним предметом коштом 

інших. У цьому разі показники поточної успішності можуть бути сигналом про 

серйозні порушення навчального процесу. 

Зазначені завдання поточного контролю вимагають від викладачів і 

керівників факультету відпрацювати певну систему і методику його проведення 

з врахуванням рівномірного і узгодженого розподілення контрольних знань у 

відповідності до бюджету часу студентів. 

Рубіжний контроль 



Рубіжний (тематичний, модульний, блоковий) контроль знань є 

показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов’язаних з цим 

пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. 

Його завдання - сигналізувати про стан процесу навчання студентів для вжиття 

педагогічних заходів щодо оптимального його регулювання. Якщо поточний 

контроль проводиться лише з метою діагностики першого рівня засвоєння, 

тобто рівня загального орієнтування у предметі, то рубіжний контроль дає 

можливість перевірити засвоєння отриманих знань через більш довгочасний 

період і охоплює більш значні за обсягом розділи курсу. Відповідно змінюється 

методика контролю, від студентів можна вимагати самостійної конструктивної 

діяльності, а також виявити взаємозв’язки з іншими розділами курсу. 

Рубіжний контроль може проводитись усно й письмово, у вигляді 

контрольної роботи, індивідуально або у групі. 

Однією з форм рубіжного контролю є колоквіум. Він має за мету 

мобілізувати студентів на поглиблене вивчення дисципліни. При проведенні 

колоквіумів ведеться більш невимушена бесіда, ніж на заліках та іспитах, що, 

природно, дає змогу вивчити інтереси і схильності студентів, їх дійсну 

підготовку і встановити шляхи більш раціонального проведення навчального 

процесу. 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль являє собою іспит студентів з метою оцінки їх 

знань і навиків у відповідності до моделі спеціаліста. 

До підсумкового контролю належать семестрові, курсові і державні 

іспити, а також заліки перед іспитом. 

Основна мета іспитів – встановлення дійсного змісту знань студентів за 

обсягом, якістю і глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

Природно, що підсумковий контроль більшою мірою, ніж інші види 

контролю, здійснює контролюючу функцію, потребує систематизації і 

узагальнення знань і певною мірою реалізує навчальну, розвиваючу і виховну 

функції контролю. 

Форми контролю знань студентів 

Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 

семінарських і практичних заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях, 

заліках і іспитах. 

І. Контроль на лекції може проводитись як вибіркове усне опитування 

студентів або з застосуванням тестів за раніше викладеним матеріалом, 

особливо за розділами курсу, які необхідні для зрозуміння теми лекції, що 

читається, або ж для встановлення ступеня засвоєння матеріалу прочитаної 

лекції (проводиться за звичай у кінці першої або на початку другої години 

лекції). 

Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до 

систематичної проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої 

лекції, встановити ступінь засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для 

сприйняття студентів розділи з наступним роз’ясненням їх. Контроль на лекції 

не має віднімати багато часу. 



За витратами часу на контроль усне опитування поступається контролю, 

програмованому за карточками. 

ІІ. Поточний контроль на практичних, семінарських і лабораторних 

заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у 

таких формах: 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами 

протягом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв’язування 

задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на лабораторному занятті. 

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і 

т. ін. 

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота. 

7. Колоквіум по самостійних розділах теоретичного курсу (темах або 

модулях). 

Ш. Контроль у позанавчальний час включає в себе: 

1. Перевірка перебігу виконання домашніх завдань, науково-дослідних і 

контрольних робіт. Оцінюються якість і акуратність виконання, точність і 

оригінальність рішень, перегляд спеціальної літератури, наявність елементів 

дослідження, виконання завдання у встановленому обсязі відповідно до заданих 

строків. 

2. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури. 

3. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який 

самостійно пророблюється. 

4. Індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 

5. Проведення навчальних конкурсів і олімпіад на кращого знавця 

предмета» кращого з спеціальності, краще виконання лабораторних, особливо 

навчально-дослідних робіт. 

Контрольні заходи, що проводяться лектором на потоці і у 

позанавчальний час, крім загальної мети, яка переслідує об’єктивну атестацію 

студентів, мають дати лектору дані для оцінки рівня роботи його асистентів, які 

ведуть практичні, лабораторні і семінарські заняття. 

ІV. Консультації. Дослівно термін «навчальна консультація» означає 

відповідь, роз’яснення викладача студентам з будь-якого навчального питання. 

Це одна з форм, яка виправдала себе щодо надання студентам допомоги у їх 

самостійній роботі, допомоги, яка особливо необхідна при підготовці до 

іспитів, захисті курсових і дипломних проектів і інших формах контролю знань. 

Мета більшості консультацій - допомогти студентам розібратись у 

складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно розібратись 

не можуть. Одночасно консультації надають можливість проконтролювати 

знання студентів, скласти правильне уявлення про перебіг і результати 

навчальної роботи. 

Не можна обмежуватись формою консультації «питання-відповідь» вона 

має переходити у бесіду зі студентами з найбільш важких і важливих проблем 

курсу, що вивчається. 



V. Заліки. З деяких предметів (теоретичні курси, виробнича практика) 

застосовується диференційований залік з виставленням оцінок за п’ятибальною 

шкалою. По лекційному курсу або окремих його частинах, які не 

супроводжуються лабораторними або практичними заняттями, викладач може 

проводити співбесіди або колоквіум, пропонувати усні або письмові (за 

білетами) запитання. Викладачеві корисно продивлятись конспект студента. 

Нерідко студенти ставляться до залікового предмета як до другорядного, 

малозначного і не приділяють достатньо часу для підготовки до нього. З 

великих курсів перед заліком корисне проведення колоквіуму. 

Своєчасне і добре виконання лабораторно-практичних занять, відсутність 

пропусків, добра дисципліна дають підставу поставити оцінку «зараховано» без 

додаткового опитування. 

Заліки з практичних (лабораторних) робіт приймаються по виконанні 

кожного завдання. При цьому студент подає записи, розрахунки, схеми, плани 

або креслення. Викладач відмічає виконання кожної роботи у своєму журналі, а 

після завершення програми може виставити залік після захисту звіту і 

повторного перегляду результатів виконання усіх завдань. 

Курсові роботи є продуктом багатоденної праці. Вони включають 

елементи наукового дослідження. Захист курсової роботи - це особлива форма 

заліку в комісії з двох-трьох викладачів. Кращі з курсових робіт подаються на 

наукові студентські конференції. 

Перед захистом курсової роботи керівник перевіряє її і пише рецензію, у 

якій відображається позитивне і негативне роботи, вказується, як потрібно 

усунути усі зауваження. 

Семінарські заняття не можна вважати заліковою процедурою. Але 

активні виступи, чіткі відповіді, ставлення до занять, дисциплінованість можуть 

слугувати основою для оформлення заліку без опитування. 

Заліки з виробничої практики проставляються на основі поданого звіту і 

характеристики керівника. Залік - диференційований, а оцінка складається з 

середніх оцінок з усіх розділів практики. 

VІ. Іспити. Іспити є підсумковим етапом вивчення усієї дисципліни або її 

частини і мають за мету перевірку знань студентів по теорії і виявлення 

навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а 

також навиків самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. 

Семестрові і перевідні іспити є ведучими, найбільш значними формами 

організації контролю, в ході яких проводиться підсумкова перевірка результатів 

навчальної діяльності студентів по вивченню конкретної дисципліни. 

Іспит дає можливість кожному студенту у порівняно короткий проміжок 

часу осмислити весь пройдений курс у цілому, сконцентрувати увагу на 

вузлових його моментах, закріпити у пам’яті його основний зміст. 

Відомі два основних види іспитів: без іспитових білетів - вид найбільш 

високого рівня, хоча поки що рідко застосовуваний, і за іспитовими білетами. 

Перший вид іспитів - іспит-бесіда - проводиться приблизно так: студенту, який 

складає іспит пропонується для початку бесіди одне запитання і дається деякий 

час для його обдумування. Бажано, щоб це запитання було не другорядним і не 

ізольованим від основних понять курсу. В перебігу відповіді залежно від її 

якості той, хто екзаменує, поступово може розширити поставлене перед 



студентом завдання. Бесіда дає змогу з «ясувати не тільки формальні знання з 

даного питання, але і поняття його ролі у всьому курсі, його зв’язку з іншими 

питаннями. При цьому з’ясовується: чи користувався студент при вивченні 

усього курсу додатковою літературою. 

Можлива бесіда і іншого характеру, коли екзаменатор ставить перед 

собою більш просте завдання - з’ясувати, чи засвоєні студентом основні ідеї 

курсу, чи знає він визначення, чи правильно формулює основні поняття, чи 

розуміє їх зміст. 

Основна перевага іспиту-бесіди полягає у тому, що у даному випадку 

надається можливість отримати достатньо повне уявлення про якість 

підготовки студента з даного курсу і з’ясувати його потенційні можливості у 

вивченні науки. Випадковість оцінки при такій формі іспиту, як правило, 

неможлива. Але такий іспит потребує високої кваліфікації екзаменатора і 

повної довіри до нього студентів. Іспит-бесіда потребує від екзаменатора 

достатньо великої напруги сил і великих затрат часу. Ця форма не 

застосовується у тих випадках, коли ставиться за мету перевірка засвоєння 

практичної частини курсу і тому, хто складає іспит, необхідно запропонувати 

для вирішення визначену кількість завдань. Екзамени у формі бесіди краще 

проводити на старших курсах, причому з деяких спеціально відібраних для цієї 

мети дисциплін. 

Другий основний тип іспиту - за іспитовими білетами - є 

загальновідомим. У цьому разі особливої уваги потребує складання іспитових 

білетів. Рівномірне розподілення матеріалу у білетах, різноманітність запитань, 

повнота охоплення прочитаного курсу, вдалий підбір завдань - усе це значною 

мірою полегшує хід іспиту і сприяє об’єктивності оцінки. Іспит за білетами ніяк 

не включає бесіди з тим, хто складає іспит. Мета її полягає у послабленні 

випадкового фактора, який проявляється при такій формі іспиту. Додаткові 

запитання при цьому, як правило, задаються з того матеріалу, який висвітлює 

або побічно торкається у своїй відповіді студент. Але можливі випадки, коли 

для уточнення оцінки знань доводиться торкатись і інших розділів курсу. 

Відома загальноприйнята рекомендація: не перебивати студента до тих 

пір, поки він не закінчить відповіді. Але якщо студент відповідає явно не по 

суті запитання або невірно, то тут потрібне втручання екзаменатора. 

При будь-якій формі іспиту (без білетів або з білетами) екзаменатору, 

який веде бесіду зі студентом, треба керуватись деякими правилами, 

порушення яких може призвести до небажаних наслідків: 

1. Не можна допускати, щоб запитання до студента, який екзаменується, 

ставились одне за одним. Це позбавляє студента можливості зосередитись, а 

іноді і можливості міркувати. 

2. Не можна надто відверто висловлювати свій обурення з приводу 

неправильної відповіді. Це може передчасно збентежити студента, що значно 

знизить якість відповідей на наступні запитання. 

3. Не можна виявляти перед студентом свої вагання з приводу оцінки 

його відповіді і змінювати вже прийняте рішення. 

Потрібно заздалегідь психологічно готувати студентів до екзаменів, 

навівати їм, що відповідь потрібно шукати, потрібно мобілізувати усі свої 

внутрішні сили, взяти себе в руки і змусити інтенсивно працювати свій мозок. 



Необхідно мотивувати оцінку, щоб студент був переконаний у її справедливості 

і йшов з іспиту без образи на екзаменатора. 

Третя форма іспиту – тестова, що дає можливість студенту спокійно 

зосередитися на відповідях.  
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Лекція №1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЇ. 

ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПСИХІКИ 

План 

1. Сутність психології як науки. 

2. Структура психології та головні галузі психологічних знань. 

3. Зв’язок психології з іншими науками. 

4. Основні історичні етапи становлення психології. 

5. Напрями психологічної науки. 

6.  Методологічні принципи психології. 

7. Класифікація методів психології. 

8. Основні методи психології (спостереження ті експеримент). 

9. Допоміжні методи психології (опитування, тестування, вивчення 

продуктів діяльності). 

Література 

1. Вітенко І. С. та ін. Основи загальної та медичної психології: Навчальний 

посібник / І. С. Вітенко, Л. М. Дутка, Л. Я. Зименковська. – К.: Вища шк., 1991. 

– 271 с. 

2. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / 

С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко. За 

загальною редакцією акад. С. Д. Максименко – К.: Форум, 2000. – 543 с. 

3. Колісниченко Л. А, Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 157 с. 

4. Лозниця В. С. Основи психології та педагогіки:  Навчальний посібник. – 

К.: КНЕУ, 2001. – 288 с. 

5. Максименко С. Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та 

доповнене. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с. 

6. Немов Р. С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

– Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с. 

7. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, 

В. А. Роменця. – К.: Либідь, 1995. – 632 с.  

8. Павелків Р. В. Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 576 

с. 

9. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К.: Вища шк., 1982. – 215 

с. 

10. Русинка І. І. Психологія: Навчальний посібник. – К.: Знання. 2007. – 

367 с. 

11. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К. Академвидав, 2006. – 520 с. 

12. Цимбалюк І. М. Психологія: Навчальний посібник. – Київ: ВД 

«Професіонал», 2004. – 216 с. 

Ключові поняття теми: психологія, загальна психологія, соціальна 

психологія, вікова психологія, практична психологія, психіка, механізми психіки, 

психічні процеси,  психічні властивості, психічні стани, когнітивна психологія, 

гуманістична психологія, трансперсональна психологія, психоаналіз, 



біхевіоризм, гештальтпсихологія, діяльність, психічне відображення, рефлекс, 

свідомість, надсвідоме. 

 Метод, принцип об’єктивності, методи інтроспекції, спостереження, 

експерименту, бесіди, тестів, соціометрії, аналізу продуктів діяльності, 

анкетування, узагальнення належних характеристик, самооцінки, генетичний 

метод, кількісний аналіз результатів дослідження, якісний аналіз дослідження. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Скласти словник понять за матеріалом лекції. 

Завдання для індивідуальної роботи 

1. Прочитати книгу з Загальної психології і підготувати письмовий звіт та 

виступ на читацькій конференції за змістом книги. Кожен студент у групі читає 

свою книгу. 

1. Сутність психології як науки 

Що нам може дати психологія? 

 Зробити нас більш поінформованими. 

 Задовольнити нашу цікавість щодо людської натури. 

 Допомогти нам краще керувати своїм життям, здійснювати контроль за 

власними поведінкою та психікою. 

 Допомогти у взаєминах з іншими людьми. 

 Допомогти у майбутній професії. 

 Розвинути нашу проникливість у політичній та соціальних сферах та 

інше. 

Психологія – наука, що вивчає факти, механізми та закономірності розвитку і 

функціонування психіки; це наука і система знань про закономірності, 

механізми, психічні факти і явища в житті людини. 

Психологічні факти виявляються: 

- Об’єктивно, зовні: в міміці, психомоторних діях, рухах, діяльності і 

творчості 

- Суб’єктивно, внутрішньо: у відчуттях, сприйманні, увазі, пам’яті, уяві, 

почуттях, волі, тощо. Разом з тим їхній зміст може існувати або 

усвідомлюватися у неусвідомлюваній формі. 

Протиріччя зовнішнього і внутрішнього в психіці людини розв’язуються через 

рухи, дії та вчинки, що виражають ставлення людини до інших людей, природи 

і суспільства. 

Зміст і динамічну характеристику стосунків людини слід шукати в її мотивах, 

потребах, меті, якої вона прагне, а також у властивостях темпераменту, 

характеру і здібностях. 

Основним механізмом психіки людини є відображення, проектування і 

опредметнення – докладання людиною власних зусиль і хисту до формування 

матеріальних речей або знакових систем. 

У продуктах діяльності відображається неповторність, самобутність і 

індивідуальність, що є мірою виявлення людини – її творчого потенціалу. 

Психологія – одна з наук про людину. Предметом її вивчення є найскладніша 

сфера життєдіяльності людини – психіка. Складність психіки як явища 

зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного і суспільного 

розвитку живих істот. Складним є і функціональний бік психіки. Вона – метод 



орієнтування організму в навколишньому світі, регулятор поведінки і 

діяльності в динамічних умовах середовища. 

Психічна активність людини спрямована на різні предмети. Удовольняючи свої 

матеріальні (органічні) та духовні потреби як необхідні умови життя, людина 

шукає і отримує з навколишнього природного та соціального середовищ 

потрібні для цього джерела, набуває знань, планує свої дії, визначає методи і 

шляхи їх здійснення, докладає великих зусиль, щоб досягти певної мети, 

переживає успіхи і невдачі. 

Усе це – психічна активність людини, предмет вивчення психології. 

Предмет психології –закономірності розвитку і вияву психічних явищ та їх 

механізми. 

Коло явищ, які вивчає психологія, у кожної людини виявляється чітко і досить 

виразно – це наші почуття, думки, образи, сприймання, прагнення, бажання, 

уява, погляди тощо – все, що утворює внутрішній зміст нашого життя, яке 

дається нам безпосередньо і належить нам. 

Психічне явище – власність людини. 

Почуття,думки, образи, сприймання, прагнення, бажання, уява і погляди так чи 

інакше пов’язані з тим, що перебуває поз людиною і що нею відображається. 

Відображене – духовне надбання людини, яке пов’язує її з культурою людства і 

неосферою. 

Психічне – відображення взаємодії з довкіллям, дійсністю. 

Людина, відображаючи дійсність, сама є частиною цієї дійсності. Відображення 

включає і відображення самого себе, яке набуває форми самопочуття. Ось чому 

психічні явища являють собою процеси, властивості конкретної людини, 

оскільки вони містять особливо близьке і значуще для неї і разом з тим зміст 

психічних станів людини в момент створення відображення. 

Психічне  - суб’єктивне відображення.  

Суб’єктивність як властивість відображення відбиває ставлення людини до 

свого оточення, яке визначають особливості погляди, інтереси, смаки, 

уподобання тощо, що й свідчить про її відмінність від інших людей, 

неповторність. Надмірно суб’єктивне відображення довкілля призводить до 

помилкових поглядів, позицій, оцінок і суджень, що підвищує аварійність у 

діях і діяльності людини. 

Психічне – регулятор взаємодії з довкіллям. 

Почуття, думки, образи, сприйняття, прагнення, бажання, уява і погляди так чи 

інше пов’язані з тим, що існує поза людиною, що вона відображає, ї є не лише 

продуктами дій і діяльності людини. 

 

Лекція №2 . Мозок і психіка.Механізми психіки людини. 

Психіка і свідомість. 

План 

1.Поняття “психіка” та “мозок” в загальнопсихологічномусенсі. 

   1.1Основні фізіологічнімеханізмифункціонуваннямозку 

   1.2Проблема співвідношеннямозку і психіки. 

   1.3Мозок ,людськапсихіка і психічне в єдностісвіту. 

2.Свідомість та її характеристики. 

3.Розвиток психіки в онтогенезі. 



Ключовіпоняттятеми:нервовасистема,головниймозок,спинний 

мозок,нейрони,рецептор,аналізатор,гальмування,збудження,безумовний 

рефлекс,умовний рефлекс. 

 

Література 

1.Максименко С.Д. Загальнапсихологія:Навчальнийпосібник.-К.:Центручбової 

літератури,2008.-272с. 

2.Вітенко І.С. ,Вітенко Т.І. Основипсихології. -Підручник- Вінниця:Нова 

книга,2008.-256с. 

3.Періодична психологічнапреса. 

4.Інтернет-ресурси 

1.Психіка є продуктом розвиткуорганічногожиття.Вонавиступає як вища 

форма взаємозв’язкуживихістот з оточуючимсвітом. 

Психіка-форма активноговідображеннясуб’єктомоб’єктивноїреальності. 

Мозок-центральнийвідділнервовоїсистемилюдини і хребетнихтварин. 

Нервоватканина,щоскладаєосновнумасумозку,утворенанервовими і 

гліальнимиклітинами і їхвідростками. 

Скупченнянервовихклітинутворює так званусіруречовинумозку. 

У людини і хребетнихтваринрозрізняютьголовниймозок,щознаходиться в 

порожнині черепа і спинниймозок,щопоміщається в хребетному каналі. 

Психіка і мозок–двінерозривністорониєдиного по сутізв’язкупсихіки з 

їїматеріальними основами. 

1.2 Проблема співвідношеннямозку і психіки 

Це одна ізнайважливіших проблем психофізіології.Довгий час 

мозоквважавсясвоєрідним “чорним ящиком” ,а в свідомостібільшості людей 

принциповавідмінністьміждушею і тіломбуланепорушна. 

Але поступовомозок стали розглядати як матеріальний субстрат 

психіки,щомаєскладнуорганізацію. 

1.1 Які жфізіологічнімеханізмифункціонуваннямозку? 

Доведено,щоусі,навітьнайскладнішіформироботимозку,які є в 

основіпсихічноїдіяльності,побудовані за типом рефлексів. 

Усірефлексиподіляють на двівеликігрупи:безумовні й умовні. 

Діяльністьмозку носить рефлекторнийхарактер.Утворенняумовнихрефлексів є 

основою роботи кори великих півкуль.Тому,діяльність кори головного 

мозкуназиваютьформуванням в мозкуновихтимчасовихзв’язків.Цізв’язки у 

людини і у вищихтварин і є головним субстратом психіки. 

1.2 Мозок,людськапсихіка і психічне в єдностісвіту 

У якійзалежностіперебуваютьміж собою людськиймозок,психіка і Всесвіт? 

Розвитокпсихікибільшістьсучаснихпсихологівпов’язують з 

розвиткомвищоїнервовоїсистемилюдини. 

Філогенезпсихіки(історичнийїїрозвиток)включаєтакіетапи:подразливість(біол

огічна форма реакціїорганізму на 

середовище),елементарнасенсорнапсихіка(поведінкатварин,зумовленавиявом

окремихвластивостейпредметівабоявищзовнішньогосвіту),перцептивнапсихік

а(на ційстадіїорганізмиздатнірозрізнювати не тількиокремі фактор 

середовища.,а й цінніпредмети). 

На вищомущабліфілогенезупсихікиперебуваєлюдина. 



2.Свідомість та її характеристики 

Найвищимрівнемрозвиткупсихіки є властивалюдинісвідомість. 

Свідомість-властивалюдиніфункція головного мозку,якаполягає у 

відображенніоб’єктивнихвластивостейпредметів і явищнавколишньогосвіту. 

Свідомість-властивістьвисокоорганізованоїматерії-мозку. 

Характернимиособливостями і структурними компонентами свідомості є такі: 

-знання про навколишнюдійсність ,природу,суспільство; 

-виокремленнялюдиною себе у предметному світі як суб’єктапізнання; 

-цілеспрямованість,плануваннявласноїдіяльності та поведінки 

,передбаченняїїрезультатів; 

-ставленняособистості до об’єктивноїдійсності ,до іншихлюдей,досамої себе. 

Відомітакірівніфункціонуванняпсихіки: 

-свідоме 

-несвідоме 

-підсвідоме 

-надсвідоме. 

 

Лекція 3.Пізнавальні психічні процеси. Відчуття. Сприймання. Увага. 

План 

1. Загальна характеристика пізнавальних психічних процесів. 

2. Поняття про відчуття. Різновиди відчуттів. 

3. Поняття про сприймання. Різновиди сприймання. 

4. Поняття про увагу. Різновиди і форми уваги. 

5. Індивідуальні особливості розвитку відчуттів, сприймання і уваги у 

людей. 

Ключові поняття: чуттєве пізнання, подразники, чутливість, пізнавальна 

діяльність, відчуття, сприймання, увага, мимовільність, довільність. 

Література: 

1. Психологічний словник/За ред. В. І. Войтка.-К.:Вища школа, 1982 

2. Загальна психологія: Підручник/О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. 

В. Огороднійчук та ін.-К.:Каравела,2011.-464с. 

3. Загальна психологія: Навчальний посібник./Столярчук О. А., Коханова 

О. П. та ін.-К.:Центр учбової літератури,2012.-291с. 

4. Леонтьєв А. Н. Деятельность. Сознание. Личность.-М.:Полит-

издат,1974 

5. Інтернет-ресурси. 

1.  Особливу роль в житті людини відграють психічні процеси. Серед них 

найважливішими є такі: 

- відчуття;                                                - сприймання; 

- увага;                                                     - памя’ять; 

- уява;                                                       - мовлення; 

- мислення. 

Пізнавальна діяльність це процес відображення в мозку людини предметів та 

явищ дійсності. 

2. Поняття про відчуття. 

Напростішим психічним процесом, який забезпечує орієнтування живого 

організму в навколишньому середовищі є відчуття. 



Відчуття – пізнавальний психічний процес відображення в мозку людини 

окремих властивостей предметів і явищ при їх безпосередній дії на органи 

чуття людини.  

Різновиди відчуттів: 

1) залежно від міри контакту органів чуття з подразниками: 

- контактні (станові, больові); 

- дискантні (зорові, нюхові, слухові) 

2) за розміщенням рецепторів в організмі: 

- екстероцетивні (зорові, нюхові, слухові, смакові) 

- інтероцетивні (голод, спрага, втома) 

- пропріоцетивні (кінестетичні, статичні) 

3) як самостійні виокремлюють температурні відчуття, що є функцією 

особливого температурного аналіз. 

 

3. Поняття про сприймання. 

Важливим процесом чуттєвого пізнання є сприймання. 

Сприймання – це пізнавальний психічний процес відображення в мозку 

людини предметів та явищ у цілому, у сукупності усіх їх якостей та 

властивостей при безпосередній дії на органи чуття. 

Різновиди сприймання: 

1) за сенсорними особливостями (зорові, слухові, нюхові, дотикові, смакові, 

кинестетичні, больові та ін.) 

2) за відношенням до психічного життя (інтелектуальні, емоційні, естетичні) 

3) за складністю (сприймання простору, руху, часу) 

Сприймання і відчуття мають певні характерні властивості: 

Відчуття     Сприймання 

- якість     - предметність 

- інтенсивність    - цілісність 

- тривалість    - структурність 

      - константність 

      - уважність 

      - осмислення 

      - спостережливість 

4. Поняття про увагу. Різновиди і форми уваги. 

Увага – це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у 

спрямованості та зосередженості предметах, явищах дійсності або власних 

переживаннях. 

 

Різновиди і форми уваги: 

1)за наявністю вольової регуляції: 

- мимовільна; 

- довільна; 

- після довільна 

2)за спрямованістю на об’єкти: 

- зовнішня; 

- внутрішня 



Властивості уваги:  стійкість, концентрація, обсяг, переживання, різнодія, 

коливання. 

5. Індивідуальні особливості розвитку відчуттів, сприймання і уваги 

людини. 

Розвиненість цих психічних процесів визначається як об’єктивними , так і 

суб’єктивними умовами. 

Об’єктивні умови – це особливості подразників зовнішнього світу. 

Суб’єктивні умови – це особливості органів чуття людини, її психічні стани. 

 

Лекція 5. Емоційно-вольові процеси. Психічні стани. Емоції і почуття. 

План 

1. Характеристика психічних станів. 

2. Поняття про волю. Основні якості волі. 

3. Поняття про емоції і почуття. Вираження емоцій і почуттів.  

4. Фундаментальні емоції і вищі почуття. 

Ключові поняття теми: психічний стан, воля, дія, вольове зусилля, сила волі, 

безвілля, емоції, почуття, настрій, стрес, афект, фрустрація, моральні почуття, 

інтелектуальні почуття, практичні і естетичні почуття. 

Література 

1. Психологічний словник/За ред. В.І.Войтка.-К.: Вища школа, 1982 

2. Загальна психологія: Підручник/О.В.Скрипченко, Л.В.Доминська, 

З.В.Огороднійчук та ін. –К.:Каравела, 2011 – 464с. 

3. Олексюк О.Е. Психологія загальна: Навч.-метод. посібник/О.Е.Олексюк: 

МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2016.-408с. 

4. Інтернет-ресурси. 

1. Характеристика психічних станів. 

Психічні стани – це психічна характеристика  особистості, що показує відносно 

статичні та перманентні моменти її душевних переживань. 

Людське життя супроводжує ціла гама тих чи інших психічних станів: 

1) емоційні стани (настрій, стрес, афект, пристрасть, смуток, тривога, 

натхнення); 

                              2) вольові стани («боротьба мотивів»); 

                              3) стани свідомомсті (гіпноз); 

                              4) стани підвищеної і зниженої уважності і інші. 

О.А.Гайзен виділяє приблизно 63 поняття і 187 термінів психологічних станів. 

Класичну і широку класифікацію станів дав Н.Д.Левінтов: 

1) Особистісні та ситуативні стани  

2) Поверхневі та глибокі стани 

3) Стани позитивної чи негативної дії 

4) Короткі та довготривалі стани 

5) Усвідомлені та неусвідомлені етапи 

 

2. Поняття про волю. Якості волі.  

1) Воля – здатність людини, що виявляється в самодетермінації і саморегуляції 

своєї діяльності та діяльності та різних психічних процесів.  

Вольові дії – найважливіший показник поведінки людини. 

2) Основні вольові якості особистості: 



- цілеспрямованість; 

- самостійність; 

- рішучість; 

- наполегливість; 

- сміливість; 

- дисциплінованість; 

- впертість: 

- мужність. 

3) Порушення вольової сфери: 

- гінобулія (зниження бажань і спонукань до діяльності) 

- гіпербулія (підвищення активності хворого) 

- абулія (відсутність спонукань до діяльності) 

 

3. Емоції і почуття. 

1) Емоції – особливий клас психічних станів, які відображають ставлення 

людини до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе та результатів 

своєї діяльності. 

2) Види емоцій: 

- Примітивні – переживання, пов'язані із задоволенням або незадоволенням 

фізіологічних потреб. 

- Вищі – переживання, які виникають на грунті задоволення духовних потреб. 

- Позитивні – емоції, що пов'язані із задоволенням потреб. 

- Негативні – емоції, які викликають незадоволення і вимагають зміни ситуації. 

- Стенічні – емоції, які підвищують життєдіяльність людини, посилюють 

активність. 

- Астенічні – емоції, які пригнічують життєдіяльність організму, знижують 

енергію суб'єкта. 

Світ емоцій людини багатогранний. 

 

3) Властивості емоцій: 

- полярність 

- амбівалентність 

- інтенсивність 

- тривалість 

- активність 

4) Почуття – це специфічні людські, узагальнені переживання ставлення до 

людських потреб, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або 

негативні емоції. 

Різновиди почуттів: 

- за характером впливу на діяльність (стенічні, астенічні) 

- за характером переживань (настрої, афекти, пристрасті, стреси, фрустрації) 

- за суспільним характером(маральні, інтелектуальні, естетичні, практичні). 

 

4. Фундаментальні емоції і вищі почуття. 

Порушення емоцій і почуттів 

Патологічна зміна емоцій і почуттів виявляється по-різному: 



1) депресія – афективний стан, що характеризується негативним емоційним 

фоном; 

2) маніакальний синдром – це стан, протилежний за емоційним фотом дипресії; 

3) ейфорія – піднесений настрій, стан вдоволення і безтурботності; 

4) дисфорія – пригнічений настрій, що характеризується дратівливістю, 

похмурістю; 

5) емоційна мобільність – легкий і швидкий перехід від піднесеного до 

пригніченого настрою; 

6) анатія – стан, який характеризується емоційною пасивністю, байдужістю, 

спрощенням почуттів. 

 

Лекція 6. Психологія особистості 

 

1.Поняття про особистість та її структуру. 

2.Погляди на особистість з точки зору основних психологічних теорій. 

3.Активність особистості та її джерела. 

4.Розвиток і виховання особистості. 

Література: 

1.Психологічний словник / За ред.. В.І.Войтка. – К.:Вища школа,1982 

2.Загальна психологія: Підручник для студентів вищ.навч.закладів/ За 

заг.ред С.Д. Максименка. –К.: форум, 2002 

3. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології.: Нова книга,2008. – 

25с. 

4.Олпорт Гордон В. Личность в психологи. –М.: «Ювента», СПб.- 

1998. -345с.  

5.Інтернет ресурси 

 

«Людина народжується індивідом,особистістюстає,свою 

індивідуальність має проявити і захистити» 

Іманіул Кант  

   Людина – складна біо-психо-соціальна система. 

      У гуманістичних,філософських та психологічних концепціях 

особистості – це яка цінність, заради якої здійснюється розвиток 

суспільства. 

1) Особистість – одна з семи постатей людини. Інші - це: людина 

як індивід, людина як організм, людина як індивідуальність, людина 

як «Я», людина – роль, людина як фізичне тіло, підвладне всім 

законам механіки. 

Ці характеристики розривають поняття «людина» з різних боків і не є 

тотожними. 

2) Людина> індивід 

                      індивідуальність 

                      особистість   

- індивід – представник ряду людського.  

- індивідуальність – це поєднання психологічних особистостей 

людини, що утворюють її своєрідність, відмінність від інших людей. 



- особистість – соціалізований індивід, який утілює найсуттєвіші 

соціально-значущі властивості.  

Структура особистості  

1.Психолог К.Платонов у структурі особистості виокремлює чотири 

підструктури: 

спрямованість особистості (моральні якості, установки, стосунки з 

іншими) 

 2) досвід (знання, вміння, навички, звички) 

 3) форми відображення (індивідуальні особливості психологічних 

процесів) 

 4) біологічно зумовлені психічні функції особистості (психологічні 

властивості особистості, статеві й вікові особистості) 

2. Психолог С.Л.Рубінштейн розглядає таку структуру особистості:  

1) спрямованість ( реалізується у потребах, інтересах, ідеалах, 

переконаннях, домінуючих мотивах діяльності, поведінки та 

світогляду) 

2) знання, уміння, навички (набуваються в процесах життя та 

пізнавальної діяльності) 

3) індивідуально-типологічні властивості ( темперамент, характер 

здібності) 

3. Психолог А.В.Петровський в структурі особистості вирізняє три 

складові: 

1)внутрішньоіндивідна підсистема, яка представлена темпераментом, 

характером, здібностями людини, всіма хар-ми її індивідуальності. 

2) інтеріндивідна підсистема, яка виявляється у спілкуванні з іншими 

людьми . 

3) надіндивідна підсистема, яка характеризується «внесками», що їх 

робить особистість в інших людей. 

У науковій психології визначається складний системний характер    

особистості. 

  « Особистість - суб’єкт відносин і свідомої діяльності, як індивід із 

стійкою, соціально зумовленою системою психологічних якостей, 

котра формується і виявляється у спілкуванні та діяльності». 

« Особистість – деяка неповторна єдність, цілісність, найвища 

інтегруюча інстанція, що керує психічними процесами індивіда і 

надає його поведінці послідовності й стійкості». 

Академік І.Д.Бех ( докт.психол.наук) « … під особистістю будемо 

розуміти людину як автора вільної дії, тобто такої, яка не залишить 

від безпосередньо діючої потреби і безпосередньо сприйнятої 

ситуації, дії, спрямованої на майбутнє».  
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Контрольна робота №1 

І варіант 

Розкрити поняття: 

Тест, несвідоме, соціометрія, мова. 

Дати відповідь на питання:  

1. Метод спостереження та його види. 

2. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме 

3. Поняття про діяльність. Основні різновиди діяльності. 

 

 

 

 

Контрольна робота №1 

ІІ варіант 

Розкрити поняття:  

Свідомість, метод, діяльність, мова. 

Дати відповідь на питання:  

1. Експеримент, види експерименту. 

2. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме 

3. Поняття про діяльність. Основні різновиди діяльності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота  

Психологія як наука 

IІ варіант 

 

І-й рівень 

1  Предметом вивчення психології є психіка як функція ...? 

 а)  свідомості           б) душі             в) мозку             г) ЦНС      

 

2. Як називається основоположний методологічний принцип матеріа-лістичної 

психології, що фіксує причинову зумовленість психіки і включає її у зв’язки і 

відношення об’єктивних явищ, що існують поза суб’єктом?  

а) принцип єдності психіки і діяльності  

б) принцип розвитку    

в) принцип детермінізму     

г) принцип відображення 

 

3. Здатність людини сприймати світ не як набір не пов’язаних один з одним 

відчуттів, а у формі відділених друг від друга предметів, які певні мають 

властивості, що викликають відчуття, називається?  

а)  цілісністю        б) константністю      в)  предметністю        г)  тривалістю  

 

4. Природна властивість пам’яті, яка виражається часом, протягом якого 

запам’ятовуване зберігається в пам’яті, називається?   

а) об’ємом запам’ятовування          

б) швидкістю запам’ятовування           

в) швидкістю забування            

г) тривалістю зберігання 

 

5. Вид інтелекту, який властивий людині від народження, називається? 

а) флюїдним  б) матричним  в) генетичним  г) кристалізованим  

 

6. Вид мислення, якому притаманні робота зі словами та цифрами, аналіз та 

лінійність, називається? 

а) правопівкульовим   

б) лівопівкульовим  

в) об’єднуючим   

г) півкульовим   

   

ІІ-й рівень 

7. Подайте визначення пам’яті. 

8.  Опишіть основні типи темпераменту. 

9. Тест – сутність та різновиди. 

10. Подайте характеристику гуманістичного напрямку психології. 

 
 

 

 



Контрольна робота  

Психологія як наука 

І варіант 

 

І-й рівень 

1. Когнітивні процеси людини вивчають тести ...?   

а) інтелекту    б) особистісні    в) досягнень    г) міжособистісні  

 

2. Як називається напрям психології, створений Джоном Уотсоном?  

а) когнітивна психологія   

б) діяльнісний підхід  

в) біхевіоризм   

г) екзистенційна  психологія    

 

3. Зорові, слухові, смакові та нюхові відчуття належать до? 

а) екстрацептивних відчуттів          

б) пропріоцептивних відчуттів           

в) інтероцептивних відчуттів            

г) периферичних відчуттів    

 

4. Прийом уяви, в основі якого лежить виділення найбільш суттєвих якостей, 

що повторюються в однорідних образах, називається? 

а) аглютинацією         

б) схематизацією     

в) типізацією    

г) гіперболізацією       

        

5. Властивість мислення, яка виражається у здатності переробляти значні 

обсяги інформації, називається? 

а) синтезом    

б) опосередкованістю   

в) узагальненістю    

г) абстрагованістю   

 

6. Вид інтелекту, який пов’язаний з роботою з зоровими образами, називається?  

а) вербально-лінгвістичним  

б) логіко-математичним  

в) візуально-просторовим  

г) зорово-перетворювальним  

 

ІІ-й рівень 

7. Подайте визначення відчуття. 

8. Опишіть основні типи темпераменту. 

9. Подайте порівняльну характеристику основних теорій пам’яті. 

10. В чому полягає відмінність між відчуттям та сприйманням. Обґрунтуйте 

свою точку зору. 

 



 

Контрольна робота з дисципліни Психологія загальна 

 

Варіант 1 

 

І рівень 

1. Психологія – це ... 

а) наука і система знань про закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини; 

б) наука, що вивчає факти, механізми та закономірності розвитку і функціонування психіки; 

в) процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів. 

2. Ідеї яких видатних вчених належать до певних етапів становлення психології... 

а) перший етап;   а) Декарт, Спіноза, Локк; 

б) другий етап;   б) Вундт, Фехнер, Сєченов, Павлов, Фрейд; 

в) третій етап;   в) Демокрит, Платон, Аристотель. 

3. За змістом розрізняють таки види тестів... 

а) результативності; 

б) стандартизовані; 

в) інтелекту та здібностей; 

г) досягнень та оцінювання рівня розвитку особистості. 

4. Вільне інтерв’ю характеризується... 

а) гнучкістю тактики;  

б) урахуванням індивідуальних особливостей; 

в) природністю умов; 

г) проведення опитування за чітко визначеною схемою. 

5. Які основні види діяльності, що забезпечують існування та формування людини як 

особистості, виділяють? 

а) гра; 

б) навчання; 

в) активний відпочинок; 

г) праця. 

6. Усне мовлення поділяється на ... 

а) контекстуальне; 

б) монологічне; 

в) діалогічне; 

г) змішане. 

 

7. Будь-яка конфліктна дія може мати наступні типи свого завершення: 

а) повне або часткове підпорядкування іншої сторони або учасника взаємодії; 

б) компроміс; 

в) переривання конфліктних дій; 

г) інтеграція і вирішення конфлікту. 

 

 

ІІ рівень. 

Розкрийте поняття. 

1. Конфлікт – це…. 

2. Група – це … 

 

ІІІ рівень. 

1. Методи психології 

2. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме. 

3. Поняття про групи 

4. Відчуття та сприймання як основа пізнання дійсності. 

 



Варіант 2 

 

І рівень 

1. До завдань загальної психології належать... 

а) розробка теорії і методів дослідження найзагальніших законів вищих психічних функцій; 

б) визначення змісту основних наукових понять і категорій психології; 

в) вивчення принципових теоретичних питань фізичного розвитку людини. 

2. Основними механізмами психіки людини є... 

а) зовнішнє ставлення; 

б) відображення; 

в) проектування; 

г) опредметнення.  

3. Кому з видатних психологів належить ідея що, психічний розвиток особистості в 

цілому визначається колективним несвідомим – архетипами, що зберігають досвід 

людства... 

а) Платон;    б) Фройд;    в) Юнг;    г) Адлер. 

4. До основних методів психології відносяться... 

а) спостереження; 

б) опитування; 

в) експеримент; 

г) тестування. 

5. Людська діяльність за своєю сутністю є: 

а) історично-обумовленою; 

б) соціальною; 

в) корпоративною; 

г) індивідуальною. 

6. Людина, яка щось обмірковує, планує свої дії, не висловлюючись вголос і не 

записуючи на папері, не контактуючи з іншими людьми, користується ... 

а) монологічним мовленням; 

б) внутрішнім мовленням; 

в) ситуативним мовленням; 

г) образним мовленням. 

 

7. Конфлікт, який існує об'єктивно і сприймається адекватно, називають 

а) справжнім;  

б) випадковим;  

в) хибним;  

г) прихованим. 

 

ІІ рівень 

Розкрийте поняття. 

Психологія – це… 

Відчуття – це… 

 

ІІІ рівень. 

 

 

1. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. 

2. Основні історичні етапи становлення психології. 

3. Типи лідерів 

4. Відчуття та їх класифікація. 

 

 

Варіант 3 

 



І рівень 

1До сфери діяльності якої психології належить розробка рекомендацій і безпосередня 

робота з людьми і групами на основі психологічної діагностики їхніх проблем 

а) соціальна психологія; 

б) вікова психологія; 

в) практична психологія; 

г) спеціальна психологія. 

2. Хто з видатних вчених древніх часів створив ієрархію трьох частин псюхе – 

раціональна, емоційно-гнівлива, похітлива... 

а) Геракліт; 

б) Демокрит; 

в) Платон; 

г) Аристотель. 

3. До яких методологічних принципів належить принцип єдності і діяльності? 

а) загальні принципи філософії; 

б) принципи, які формулює саме загальна психологія; 

в) принципи, що діють в окремих галузях психологічних наук. 

4. До допоміжних методів психології відносяться... 

а) тестування; 

б) спостереження; 

в) узагальнення незалежних характеристик; 

г) опитування. 

5. Людська діяльність за своєю сутністю є: 

а) історично-обумовленою; 

б) соціальною; 

в) корпоративною; 

г) індивідуальною. 

6. Індивідуальні особливості мовлення різних людей виявляються через: 

а) темп; 

б) ритм; 

в) емоційність; 

г) плавність. 

7. Конфлікт, який мав би відбутися, але якого нема, оскільки з тих чи інших причин він 

не усвідомлюється сторонами, називають... 

а) умовний;  

б) зміщений;  

в) латентний (прихований);  

г) хибний. 

 

 

ІІ рівень 

Розкрийте поняття. 

Сприймання – це… 

Конфлікт – це… 

 

ІІІ рівень. 

 

1. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме. 

2. Психологічний аналіз діяльності 

3. Поняття про групи 

4. Сприймання, їх види. 

Варіант 4 

 

І рівень 



1. Кому з видатних психологів належать висунуті гіпотези, що людиною рухають не 

тільки біологічно задані потяги й інстинкти, а й набуті... 

а) прагнення до безпеки;       а) Е. Ериксон; 

б) уявлення себе і міжособистісних      б) Г. Саллівен; 

відносин, що склалися в дитинстві;      в) Е. Фромм; 

в) вплив соціальних і економічних факторів;    г) К.Хорні. 

г) прагнення до ідентичності, психічного здоров’я особистості. 

2. Структура особистості за З.Фройдом складається з таких компонентів... 

а) Ід; 

б) Его; 

в) Супер-Ід; 

г) Супер-Его. 

3. Вплив соціуму на психічний розвиток особистості, закономірності формування і 

розвитку спільності людей є предметом... 

а) психології праці; 

б) спеціальної психології; 

в) соціальної психології; 

г) вікової психології. 

4. Запитання в анкеті, на яке респондент повинен надати свою відповідь, називається... 

а) закритим; 

б) відкритим; 

в) альтернативним; 

г) непрямим. 

5. Праця, яка передбачає під час відтворення вже відомого внесення елементів новизни, 

тобто має вищий ступінь мислення та якісніший результат, називається: 

а) репродуктивною працею; 

б) продуктивною працею; 

в) творчою працею; 

г) інноваційною працею. 

6. У практиці користування мовою розрізняють словники: 

а) активний; 

б) пасивний; 

в) малий; 

г) об’ємний. 

7. Знайдіть невірну відповідь. Образи конфліктної ситуації (ідеальні карти ситуації) 

включають такі елементи: 

а) уявлення учасників конфлікту про себе (свої потреби, можливості, цілі, цінності); 

б) уявлення учасників конфлікту про протилежну сторону (потреби, цінності, можливості, 

цілі); 

в) уявлення учасників конфлікту про мотиви виникнення конфлікту; 

г) уявлення учасників конфлікту про ситуацію та умови перебігу конфлікту.  

ІІ рівень 

Розкрийте поняття. 

Свідомість – це… 

Група – це… 

ІІІ рівень. 

 

1. Різновиди мови та мовлення 

2. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі 

3. Типи лідерів 

4. Відчуття та сприймання як основа пізнання дійсності. 

 

 

Варіант 5 

 



І рівень 

1. Предметом психології є... 

а) сукупність способів виявлення особливостей переживання дій людини; 

б) закономірності розвитку і вияву психічних явищ та їх механізми; 

в) процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів. 

2. Відхилення в психічному розвитку вивчає... 

а) спеціальна психологія; 

б) психологія праці; 

в) соціальна психологія; 

г) практична психологія. 

3. Предметом спостереження є... 

а) мовна діяльність; 

б) експресивні реакції; 

в) положення тіла у просторі; 

г) фізичні контакти. 

4. Порівняння однієї й тієї ж групи людей упродовж досить тривалого часу з метою 

дослідити динаміку розвитку певного психічного явища передбачає... 

а) метод поперечних зрізів; 

б) метод поздовжних зрізів; 

в) комплексний метод; 

г) емпіричні методи. 

5. В усіх різновидах діяльності люди користуються рухами: 

а) природженими; 

б) набутими; 

в) безумовно-рефлекторними; 

г) умовнорефлекторними. 

6. Правила зміни слів вивчає: 

а) морфологія;  

б) синтаксис;  

в) орфоепія;  

г) пунктуація. 

7. Знайдіть невірну відповідь. До негативних функцій конфліктів відносять: 

а) погіршення мікроклімату в колективі, зниження продуктивності праці; 

б) неадекватне сприйняття та нерозуміння один одного конфліктуючими сторонами; 

в) встановлюють більш чіткі межі між групами; 

г) моральні та матеріальні витрати на вирішення конфлікту. 

 

 

ІІ рівень 

Розкрийте поняття. 

Психіка – це… 

Особистість – це… 

 

ІІІ рівень. 

 

1. Методи психології 

2. Різновиди мови та мовлення 

3. Поняття про групи 

4. Відчуття та їх класифікація. 

Варіант 6 

 

І рівень 

1. Структуру сучасної психології визначають... 

а) психічні процеси; 

б) психічні явища; 



в) психічні властивості; 

г) психічні стани. 

2. Ідеї яких видатних вчених належать до певних етапів становлення психології... 

а) перший етап;   а) Декарт, Спіноза, Локк; 

б) другий етап;   б) Вундт, Фехнер, Сєченов, Павлов, Фройд; 

в) третій етап;   в) Демокрит, Платон, Аристотель. 

3. Який принцип передбачає вивчення психіки в множині зовнішніх і внутрішніх 

стосунків? 

а) принцип детермінізму; 

б) принцип розвитку; 

в) принцип системності; 

г) принцип об’єктивності. 

4. За змістом розрізняють таки види тестів... 

а) результативності; 

б) стандартизовані; 

в) інтелекту та здібностей; 

г) досягнень та оцінювання рівня розвитку особистості. 

5. Цілі людської діяльності бувають: 

а) близькі; 

б) віддалені; 

в) далекі; 

г) часткові. 

6. Правила сполучення слів у реченнях вивчає: 

а) морфологія; 

б) синтаксис; 

в) орфоепія; 

г) пунктуація. 

7. Знайдіть невірну відповідь. До негативних функцій конфліктів відносять: 

а) погіршення мікроклімату в колективі, зниження продуктивності праці; 

б) неадекватне сприйняття та нерозуміння один одного конфліктуючими сторонами; 

в) встановлюють більш чіткі межі між групами; 

г) моральні та матеріальні витрати на вирішення конфлікту. 

 

ІІ рівень 

Розкрийте поняття. 

Відчуття  - це… 

Психіка – це… 

ІІІ рівень. 

 

1. Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме. 

2. Психологічний аналіз діяльності. 

3. Типи лідерів 

4. Сприймання, їх види. 
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Практичне заняття №1 

ПРЕДМЕТ  ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗАДАЧІ ТА СУЧАСНІ НАПРЯМКИ І 

ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ 

План 

1. Сутність психології як науки. 

2. Структура психології та головні галузі психологічних знань. 

3. Зв’язок психології з іншими науками. 

4. Основні історичні етапи становлення психології. 

5. Напрями психологічної науки. 

Ключові поняття теми: психологія, загальна психологія, соціальна 

психологія, вікова психологія, практична психологія, психіка, механізми психіки, 

психічні процеси, психічні можливості, психічні стани, когнітивна психологія, 

гуманістична психологія, трансперсональна психологія, психоаналіз, 

біхевіоризм, гештальтпсихологія, діяльність, психічне відображення, рефлекс, 

свідомість, несвідоме. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

 «Основні етапи становлення психології як науки» 

 «Внесок вітчизняної школи психологів у розвиток психологічної 

науки» 

 «Етапи історичного розвитку психології» 

 «Завдання сучасної психології» 

 «Методологічні проблеми сучасної психології» 

 «Взаємозв’язок психології з іншими науками» 

 «Структура сучасної психології». 

Практичне заняття №2 

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ 

План 

1. Методологія психологічної науки. 

2. Основні методи психології. 

3. Додаткові методи психології. 



4. Основні етапи психологічного дослідження. 

Ключові поняття теми: метод, принципи об’єктивності, спостереження, 

експеримент, метод інтроспекції, метод анамнезу. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

 «Вимоги до організації психологічного дослідження» 

 «Класифікація методів дослідження» 

 «Характеристики основних методів дослідження в психології». 

Практичне заняття №3 

МОЗОК І ПСИХІКА, МЕХАНІЗМИ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ, ПСИХІКА І 

СВІДОМІСТЬ 

План 

1. Поняття «психіка» та «мозок» в загальнопсихологічному сенсі. 

1.1 .    Проблема співвідношення мозку і психіки. 

1.2.     Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу. 

2.   Свідомість та її характеристики, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме. 

3.   Розвиток психіки в онтогенезі (філогенезі). 

Ключові поняття теми: подразливість, гропізми, чутливість, інстинкт, 

научіння, свідомість, самосвідомість, несвідоме, надсвідоме, ментальність, 

онтогенез, філогенез. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

 «Наукові погляди на сутність психіки» 

 «Механізми психіки людини» 

 «Психіка і свідомість». 

Практичнезаняття №4 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. ВІДЧУТТЯ. СПРИЙМАННЯ 

План 

1. Поняття про відчуття. Значення відчуттів у житті людини, їх походження. 



2. Фізіологічні основи відчуттів. Фізичні властивості середовища, які 

породжують відчуття різної модальності. 

3. Класифікація та види відчуттів і їхня характеристика. 

4. Закономірності та властивості відчуттів. 

5. Поняття про сприймання, його фізіологічна основа. 

6. Властивості та індивідуальні особливості сприймання. 

Ключові поняття теми:відчуття, аналізатор, рецептор, верхній 

абсолютний поріг чутливості, адаптація, закон Вебера-Фехнера, 

сенсибілізація, синестезія, контраст, індукція; 

Сприймання, сприйняття, перцепція, апперцепція, спостереження, 

предметність, цілісність, структурність, контактність, осмисленість, 

категоріальність, вибірковість, динамічний стереотип, установка, ілюзії, 

галюцинації. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Знайти методики для вияву рівня розвитку сприймання, відчуття та 

дослідити свою особистість. 

Практичне заняття №5 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ. УВАГА 

План 

1. Поняття про увагу, її фізіологічну основу. 

2. Роль та значення уваги в житті і діяльності людини. 

3. Функції уваги. 

4. Види уваги, хня характеристика. 

5. Властивості уваги та особливості їх взаємодії. 

Ключові поняття теми:увага, уважність, осередок оптимального 

збудження, домінанта, орієнтувальний рефлекс, взаємна індукція, мимовільна 

увага, довільна увага, післядовільна увага, зовнішня увага, внутрішня увага, 

обсяг уваги, стійкість уваги, розподіл уваги, переключення уваги, коливання 

уваги, розсіяння уваги. 

Питання для самостійного опрацюванням 



1. Розвиток спостережливості у дітей. 

2. Вікові та індивідуальні особливості уваги, умови розвитку післядовільної 

уваги в юнацькому віці. 

Практичне заняття №6 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. УЯВА. МОВЛЕННЯ 

План 

1. Поняття про уяву. Її фізіологічна основа. 

2. Класифікація і види уяви. 

3. Функції та індивідуальні особливості уяви. 

4. Поняття про мову та мовлення, їх функції. 

5. Фізіологічні механізми мовної діяльності. 

6. Різновиди мови та мовлення. 

7. Стилі мовлення (науковий, побутовий, діловий,художній, публіцистичний) 

Ключові поняття теми: мова, знак, знакова система, семантика, 

словниковий склад, граматична будова, сигніфікативна функція мови, функція 

вираження змісту предмета інформації, мовлення, зовнішнє мовлення, 

діалогічне мовлення, монологічне мовлення, письмове мовлення, усне мовлення, 

внутрішнє мовлення, афазія, розлади фонематичного слуху. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Співвідношення мовлення і мислення. 

2. Феномен егоцентричного мовлення. 

Ключові поняття теми: уява, попереджуюче відтворення, мимовільна уява, 

довільна уява, репродуктивна уява, творча уява, аглютинація, гіперболізація, 

типізація, ятрогенія, ідеомоторний акт, мрія, фантазія,антиципація, аналогія, 

алегорія, галюцинація. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Натхненність і харизма. Поняття харизматичного впливу. 

2. Поняття «інсайт», особливості його виникнення та вияву. 

Практичне заняття №7 

ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ. МИСЛЕННЯ ТА 

ПАМ’ЯТЬ 



План 

1. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. 

2. Основні теорії мислення. Мислительні процеси та операції, їхня 

характеристика. 

3. Види мислення, їхні особливості та характер взаємодії. 

4. Поняття про пам’ять. Роль та місце пам’яті в системі психологічних процесів. 

5. Класифікація та різновиди пам’яті. Взаємозв’язок та взаємодія різних видів 

пам’яті. 

6. Процеси та індивідуальні особливості пам’яті. Кількісні та якісні 

характеристики пам’яті. 

Ключові поняття теми: мислення, розуміння, аналіз, синтез, порівняння, 

абстракція, узагальнення, класифікація, систематизація, проблемна 

ситуація,задача,наочно-дієве, наочно-образне, абстрактно-логічне, 

теоретичне, практичне, дискурсивне, інтуїтивне, репродуктивне, продуктивне 

мислення,поняття, судження, умовивід, самостійність, глибина, широта, 

гнучкість, критичність мислення. 

 Пам’ять, запам’ятовування, збереження, відтворення, забування, 

впізнавання, пригадування, інтерференція, проактивне і ретроактивне 

гальмування, ремінісценція, амнезія. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Фактори, що впливають на розвиток пам’яті. 

2. Порушення пам’яті та їхні наслідки. 

3. Шляхи, прийоми і засоби тренування та покращення пам’яті. 

4. Мовлення як матеріальна основа мислення. 

5. Альтернативні підходи до розвитку мислення. 

Практичне заняття 8-9 

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ. ПРИРОДА ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ 

План 

1. Поняття про емоції та почуття,їхня фізіологічна основа. 

2. Теорія емоцій (еволюційна теорія Ч.Дарвіна, теоріяУ. Джеймса-Ланге, теорія 

Бекона-Барда,активаційна теорія Ліндсея-Хебба,теорія когнітивного 



дисонансаЛ.Фестінгера, теорія С.Шентера, інформаційна теорія 

В. П. Сімонова). 

3.Види емоцій (прості, складні; вроджені, набуті) і почуттів 

(моральні,інтелектуальні,естетичні),їхня характеристика. 

4. Загальні властивості емоцій та почуттів. 

5.Форми переживання емоцій та почуттів(афекти,настрої,стрес,пристрасть, 

потяги); емоційні стани: (страх, тривога,сором,гнів,роздратування,радість та. 

ін.) 

Основні поняття:емоції, почуття ,амбівалентність почуттів, модальність 

почуттів, стрес, афект, настрій, потяг, пристрасть, емпатія, ейфорія, 

психічна депривація, фрустрація, депресія, страх, тривога, сором, симпатія, 

радість, гнів, зневага, іронія, відраза, горе. 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Зв’язок емоцій та почуттів з потребами людини. 

2.Емоції,почуття та людська індивідуальність. 

3.Роль емоцій та почуттів в сфері людських взаємин. 

4.Зв’язок моторики з емоційною сферою людини. 

5.Вплив органічних станів людини на її емоції та почуття. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Діагностика власної емоційної спрямованості або самопочуття. 

2.Дослідження рівня суб’єктивного самоконтролю (варіанти шкали локус 

контролю Дж.Роттера) 

 

Практичне заняття 10 

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ. ВОЛЯ 

План 

1. Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. Функції волі(спонукальна і 

гальмівна;спрямовуюча і регулююча). 

2.Теорії волі(інтелектуалістична, емоційна,волюнтаристична). 

3.Природа волі(реактивна ,рефлекторна,мотиваційна,регуляційна “вольового 

вибору”). 



4.Воля як вища психічна функція. Вольова регуляція поведінки: внутрішня і 

зовнішня. Критерії вольової поведінки. Вольові дії (довільні і 

мимовільні).Простий і складний вольовий акт. Потяг, бажання, хотіння як 

форми прояву волі. Розлади складної вольової дії: абуляція і апраксія. 

5.Класифікація вольових якостей особистості: первинні(базальні)—сила,воля, 

енергійність, наполеглевість,витримка,сміливість тощо; 

вторинні(характерологічні ) — хоробрість,рішучість,упевненість в собі, 

самоволодіння та ін; третинні(морально-цілісні) —

відповідальність,принциповість,обов’язковість,ініціативність,діловитість та ін. 

6.Розвиток та виховання вольової активності людини: позитивні та негативні 

вольові якості. 

Основні поняття:воля, активність, локус контролю (внутрішній і зовнішній), 

бажання, хотіння, первинні, вторинні, третинні вольові якості, вольове 

зусилля, вольові дії (проста і складна), боротьба мотивів, сила волі, безвілля, 

абулія, апраксія. 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Зв’язок вольової регуляції поведінки з боротьбою мотивів,потребами і цілями 

людини. Воля ірефлексія. 

2.Проблема взаємозв’язку високого рівня свідомості та “сили волі” особистості. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Діагностика власної сили волі. 

Практичнезаняття №11 

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 

План 

1. Індивід, особистість, індивідуальність. 

2. Класифікація типів та природа особистості  психологічних теоріях. 

3. Структура особистості ( за А.В.Петровським, К.К.Платоновим, З.Фрейдом) 

4.Самосвідомість та «Я-концепція» особистості. Когнітивний, емоційно-

оцінний, поведінковий компонент. 

5.Самооцінка особистості: за рівнем, за співвіднесенням з реальними успіхами, 

за особливістю функціонування. 



6.Формування та розвиток особистості: періодизація Д.Б.Ельконіна. 

7.Стадії розвитку особистості за Е.Еріксоном. 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Свідомість і самосвідомість як продукт природньої та соціальної еволюції 

людини. 

2.Форми  і методи самовиховання як фактор самовдосконалення особистості. 

3.Біогенетична і соціогенетична концепція розвитку особистості. 

4.Психологічні механізми та основні етапи соціалізації особистості. 

    Індивідуальне завдання  

1.Психологічне дослідження особистості . 

 

Основні поняття:особистість, індивідуальність, біологічна підструктура, 

особливості соціального досвіду, спрямованість, активність, мотив, інтерес, 

переконання, ідеал, звичка, установка, мета, рівень домагань, самооцінка, 

фрутація, рушійні сили розвитку особистості, біогенетичний закон розвитку, 

соціогенний закон розвитку; 

 

Завдання для самостійної та творчої роботи 

1. Скласти опорні схеми з тем: 

«Поняття про особистість», 

«Сучасні теорії особистості», 

«Структура особистості( сучасна,заС.Л.Рубінштейном , 

К.К.Платоновим, А.Г.Ковальовим), 

«Активність особистості», 

«Класифікація потреб(види потреб)», 

«Класифікація потреб(вищі потреби)», 

«Спрямованість особистості», 

«Види мотивів», 

«Характеристика усвідомлених мотивів», 

«Характеристика інтересів», 

«Форми прагнень(мрія, пристрасті, ідеал)», 



«Неусвідомлені мотиви», 

«Самосвідомість особистості», 

«Я-образ», 

«Самооцінка», 

«Рівень домагань особистості», 

«Концепція розвитку особистості», 

«Рушійні сили розвитку особистості», 

«Основні властивості особистості». 

Практичне заняття №12 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. 

ЗДІБНОСТІ. ТЕМПЕРАМЕНТ 

План 

1. Поняття про здібності. Природа і соціальні передумови здібностей. 

Формування та розвиток здібностей. 

2.Структура та види здібностей:загальні та спеціальні здібності. 

3. Співвідношення та якісна характеристика понять: геніальність, 

обдарованість, талант, майстерність. 

4.Поняття про темперамент як сукупність індивідуальних проявів динаміки 

психічної діяльності людей. 

5.Психологічні особливості та властивості типу темпераменту(холерик, 

сангвінік, флегматик, меланхолік). 

Питання для самостійного опрацювання 

1.Взаємодія та взаємокомпенсація здібностей. 

2.Міжстатеві відмінності у здібностях та їх наукове пояснення. 

3.Вплив темпераменту на індивідуальний стиль діяльності людей. 

4.Вплив типу темпераменту на формування екставертованих чи 

інтровертованих поведінкових характеристик людини. 

Основні поняття: здібності, задатки, нахили, інтереси, структура 

здібностей, загальні здібності, спеціальні здібності, обдарованість, 

талант,геніальність, майстерність. 



Темперамент, динамічність, ригідність, екстраверсія, інтроверсія, 

пластичність, мобільність, сензитивність, реактивність, активність, темп 

реакції, емоційна збудливість, резистентність. 

Практичне заняття №13 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. 

ХАРАКТЕР 

План 

1. Поняття про характер. Природні і соціальні передумови формування 

характеру. 

2. Структура характеру. Провідні риси характеру (емоційно-вольові, 

когнітивно-пізнавальні або інтелектуальні, морально-ціннісні, мотиваційні). 

3. Акцентуації рис характеру. Класифікація. 

Ключові поняття теми: характер, структура характеру, типи 

характеру, провідні риси характеру, акцентуації рис характеру, 

мотивація досягнень, хіромантія. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Сензитивний період для становлення і розвитку позитивних рис 

характеру. 

2. Психологічні та соціальні проблеми профілактики та корекції негативних 

рис характеру особистості. 

Практичне заняття №14 

СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ 

План 

1. Психологічні механізми міжособистісних стосунків. 

2. Міжособистісні стосунки як основа соціалізації особистості. 

3. Класифікація груп у психології. Рівні соціально-психологічного розвитку 

груп. 

4. Вплив групи на особистість та особистості на групу. 

5. Референтні групи й особистість. 

6. Проблема конформізму та нонконформізму. 



Основні поняття: група, реальна група, умовна група, референтна група, 

офіційна група, неофіційна група, колектив, конформізм, статус, лідер, 

внутрішньогрупова диференціація, «зірки», «ізольовані», соціометрична 

матриця, соціограма. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Соціальні еталони та стереотипи як стабілізуючі фактори психіки. 

2. Взаєморозуміння – важлива умова встановлення й розвитку 

міжособистісних стосунків. 

3. Група і її роль у розвитку людини як особистості. 

4. Психологічні прояви співчуття особистості в групі. 

Практичне заняття №15 

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ 

План 

1. Поняття про спілкування. 

2. Функції спілкування. 

3. Механізми спілкування. 

4. Різновиди та рівні спілкування. 

5. Позиція партнерів при контакті. 

6. Моделі спілкування. 

7. Психологія міжособистісних взаємин. 

Основні поняття: спілкування, комунікація, інформація, вербальне спілкування, 

невербальне спілкування, комунікативна функція спілкування, інтерактивна 

функція спілкування, рефлексія,перцептивна функція спілкування, 

інтерпретація, стереотипізація, міжособистісне спілкування, особистісно-

групове спілкування, міжгрупове спілкування, опосередковане спілкування, 

безпосереднє спілкування, довготривале спілкування, короткочасне спілкування, 

завершене спілкування, незавершене спілкування. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Методики на виявлення стилів та типів спілкування. 

Завдання для самостійної та творчої роботи 



1. Скласти кросворд з теми. 

Практичне заняття №16 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ 

План 

1. Поняття про діяльність. Мета та мотиви діяльності. 

2. Структура діяльності. Засоби діяльності, процес їх засвоєння. 

3. Перенесення та інтерференція навичок. 

4. Основні різновиди діяльності. Творча діяльність. 

5. Основні характеристики активності і діяльності. 

Основні поняття: активність, поведінка, діяльність, мотив, мета, 

інтеріоризація, екстеріоризація, зворотна аферентація, дія, рух, уміння, 

навички, вправляння, автоматизація навички, перенесення навички, 

інтерференція, гра, навчання, праця. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Енергопотенціал людини та її здатність до діяльність. 

2. Характерні риси гри як одного із видів діяльності. 

3. Характерні риси навчання як виду діяльності 

Практичне заняття №17 

ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ 

План 

1. Поняття та структура конфліктів. 

2. Типологія конфліктів. 

3. Сутність, причини та структура внутрішньоособистісного конфлікту. 

4. Міжособистісні конфлікти, типологія, причини. 

5. Аналіз конфліктного стану і ситуації. 

6. Прийоми та стилі розв’язання або приглушення конфліктів. 

Основні поняття: конфлікт, внутрішньоособистісний конфлікт, 

міжособистісний конфлікт, конфліктна поведінка, пристосування, 

ухилення, компроміс, співробітництво, конкуренція, конструктивний 

прийом, деструктивний прийом. 



Питання для самостійного опрацювання 

1. Соціально-психологічний аналіз внутрішньоособистісних конфліктів. 

2. Соціально-психологічний аналіз міжособистісних конфліктів. 

3. Форми, результат і критерії завершення конфліктів. 

4. Умови і фактори конструктивного розв’язання конфліктів. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Провести методики на визначення конфліктної особистості. 
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Модуль самостійної роботи: 

 

№ Назва теми Зміст завдань Форми 

звіту 

Термін 

звіту 

1 Педагогіка: 

становлення, 

сучасний стан. 

Підготувати реферат на одною із тем:  

а)Педагогіка як теоретична наука та 

мистецтво. 

б)Предмет педагогіки та важливі 

проблеми її дослідження. 

в) Розвиток і удосконалення методів 

дослідження в педагогіці. 

г) Соціально-економічні потреби 

суспільства в підготовці 

підростаючого покоління до життя як 

об’єктивна передумова необхідності 

виховання й розвитку педагогічної 

теорії.  

 

Реферат 18.09.09 

2 Педагогіка: 

становлення, 

сучасний стан. 

Скласти таблицю, записавши в 

неї імена, назви робіт видатних 

педагогів за зразком: 

 

І

мена 

Дат

и 

Тв

ори 

   

 

 

Таблиця 10.10.09 

3 Методологія та 

методи 

педагогічних 

досліджень. 

 

Розробити анкету для студентів за 

однією з перерахованих далі тем: 

-“Професійне самовиховання 

майбутнього вчителя”. 

-“Роль шкільної практики у 

професійній підготовці студента 

педагогічного навчального закладу”. 

- “Вибір професій” (для 

старшокласників). 

 

Анкета 24.10.09 

4 Методологія та 

методи 

педагогічних 

досліджень 

 

Розробити анкету для вивчення 

причин “відокремлення” деяких дітей 

від колективу класу (так званих 

“ізгоїв”). 

 

Анкета 17.11.09 

5 Методологія та 

методи 

педагогічних 

досліджень 

Скласти план роботи над власною 

науковою статтею, враховуючи 

методичні рекомендації, представлені 

у практичному блоці. 

 

План 

наукової 

статі 

21.11.09 



6 Проблема мети 

виховання в 

педагогіці 

Законспектувати роботу Г.Ващенка 

«Виховний ідеал» 

Конспект 12.01.10 

7 Педагогічний 

процес 

Вивчити досвід роботи Павлиської 

середньої школи (Сухомлинський 

В.О. “Серце віддаю дітям”). 

 

Конспект 18.02.10 

8 Розвиток, 

соціалізація та 

виховання 

особистості 

Підготувати реферат на одною з тем:  

а) Роль спадковості й середовища у 

формуванні особистості.  

б) Роль виховання у формуванні 

особистості. 

в) Проблема подолання 

важковихованості в сім’ї та школі. 

г) Якості, які повинен формувати в 

собі студент – майбутній учитель. 

д) Сутність та роль авторитету 

вчителя.  

е) Професійна етика та педагогічний 

такт вчителя. 

ж) Творчий пошук вчителя (про 

вчителів-новаторів). 

з) Народна мудрість про навчання й 

виховання. 

 

 

Реферат 10.03.10 

9 Розвиток, 

соціалізація та 

виховання 

особистості 

 

Проаналізувати народні уявлення про 

основні чинники формування 

особистості (Стельмахович М.Г.: 

“Українська народна педагогіка”). 

 

Конспект 

із 

аналізом 

24.04.10 

10 Педагог: 

професійна 

діяльність і 

особистість 

Законспектувати  працю 

Сухомлинського В.О. «Сто порад 

молодому вчителеві» 

Конспект 17.05.10 

11 Самовиховання 

та самоосвіта в 

системі 

підготовки 

майбутнього 

вчителя 

Підготувати огляд матеріалів 

передового педагогічного досвіду 

області (свого                 району, своєї 

спеціальності). 

Підготувати огляд публікацій з 

журналу “Рідна школа” (за останній 

рік), які висвітлюють діяльність та 

досвід кращих учителів України (за 

своєю спеціальністю). 

 

Творчій 

проект 

 

 

Творчій 

проект 

21.05.10 

 

 



Карта самостійної роботи студента 

201 групи ІІ курсу 

спеціальності 014 Середня освіта. 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література) 

з дисципліни «Психологія» 
Кредит та 

тема 

Академічний 

контроль (форма 

представлення) 

Кількість 

балів 

(план) 

Кількість 

балів 

(виконано) 

Термін 

виконання 

(тижні) 

Викладач 

(підпис) 

Кредит 1. 

Психологія 

як наука. 

Теоретичні 

засади 

психології 

1. Реферат 

«Історичні етапи 

становлення і 

розвитку 

психологічної 

науки». 

2. Есе «Психологія в 

житті і діяльності 

педагога». 

    

Кредит 2. 

Пізнавальна 

сфера 

особистості 

1. Повідомлення 

«Психологічні стани 

людини» 

2. Творча робота « 

Людино! Пізнай себе 

і ти пізнаєш весь 

світ» 

    

Кредит 3. 

Емоційно-

вольова 

сфера 

особистості 

1. Індивідуальне 

завдання 

Мультимедійна 

презентація «Людина 

у полоні емоцій» 

2. Реферат 

«Проблеми 

емоційного 

благополуччя 

людини» 

    

Кредит 4. 

Психологія 

особистості 

1. Творча робота 

«Мій психологічний 

портрет» 

2. Тести до теми 

«Психологія 

особистості» 

    

Кредит 5. 

Психологічна 

діяльність 

людини 

1. Повідомлення 

«Роль темпераменту 

у діяльності людини» 

2. Обґрунтувати або 

спростувати з точки 

зору психології ідею 

«сродної праці» 

Г. Сковороди 

(міркування)  

    

 

 

 

Карту отримав 
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КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З  

ДИСЦИПЛІНИ 

ПСИХОЛОГІЯ 
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