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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія» є формування у 

студентів знань щодо механізмів психологічних виявів особистості та соціальної 

групи; компетенцій щодо усвідомлення особливостей власних особистісних 

психічних пізнавальних процесів, поведінкових реакцій, характерологічних 

акцентуацій.  
 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на базові знання з 

культурології, історії української культури. 
  

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 

застосовувати 

категоріальний 

апарат психології в 

системі 

професійного 

навчання і 

практичної 

діяльності; 

враховувати 

основні психічні 

соціально-

психологічні та 

психофізіологічні 

прояви 

особистості; 

сприймати 

науково 

обґрунтовану 

психологічну 

інтерпретацію 

структурних 

елементів психіки 

особистості; 

усвідомлювати 

власну психічну 

сферу; аналізувати 

різноманітні види 

діяльності 

словесні, наочні, 

практичні 

усне та письмове 

опитування, 

письмовий 

контроль 

(контрольні 

роботи, есе тощо), 

диференційований 

залік 

знати основні 

категорії та 

поняття 

дисципліни; 

основний зміст 

усіх розділів 

курсу; 

психологічні 

механізми 

взаємодії людини з 

природним і 

соціальним 

середовищем, 

опанувати 

закономірності 

ефективної 

комунікації; 

усвідомити 

гуманістичну 

природу 

психологічного 

знання. 

Вміти аналізувати 

основні процеси та 

явища 

внутрішнього світу 

людини; будувати 

універсальну 

мікромодель 

соціальної 



 
 

 4  

взаємодії у процесі 

професійної  

діяльності та 

особистого життя; 

визначати засоби 

оптимізації 

соціальної 

взаємодії та 

здійснювати 

саморегуляцію 

психічного стану 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Психологія 
 

Змістовий модуль 1. Пізнавальні процеси та емоційна сфера особистості 

Тема 1. Психологія як наука. Психіка й організм. 

Предмет психології. Основні складові психології як науки. Психологія у 

системі наук. Розвиток психології як науки. Основні напрями та основні 

концепції психології. Методи сучасної психології. 

Тема 2. Психічні пізнавальні процеси. Чуттєві форми сприйняття 

дійсності. 

Поняття про відчуття. Анатомо-фізіологічні механізми, види та властивості 

відчуттів. 

Сприйняття як психічний процес і система перцептивних дій. Властивості 

сприйняття. Сприйняття простору, часу, руху. Ілюзії сприйняття. 

Увага як спрямованість і зосередженість на певному явищі (об’єкті) психічної 

діяльності людини. Види уваги та їх порівняльна характеристика. Властивості 

уваги, їх розвиток. 

Тема 3. Психічні пізнавальні процеси. Раціональні форми сприйняття 

дійсності. 

Фізіологічні механізми пам’яті. Види пам’яті за часом зберігання інформації та 

характером психічної активності. Характеристика процесів пам’яті. 

Індивідуальні особливості й типи пам’яті. 

Види і форми уяви. 

Мислення як вища форма пізнавальної діяльності. Види і форми мислення. 

Розумові операції. 

Поняття про мову й мовлення. Анатомо-фізіологічні основи мовлення. 

Види мовлення. Функції і властивості мови.  

Тема 4. Емоційно-вольова сфера особистості. 

Поняття емоційно-чуттєвої сфери особистості. 

Поняття вольової сфери особистості. 

 

Змістовий модуль 2. Індивідуально-психологічні особливості 

особистості 

Тема 5. Психологія особистості. Спрямованість. Мотиви. Самооцінка 

Особистість. Структура й розвиток особистості. Спрямованість, потреби, 

мотивація. Самосвідомість і «Я-концепція» особистості. Особистісне зростання. 

Психологічний захист і його механізми. 

Тема 6. Психологія особистості. Темперамент. Характер. Задатки. 

Здібності 
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Індивід. Особистість. Індивідуальність. Темперамент. Характер. Акцентуації 

характеру. Задатки та здібності. 

 

Змістовий модуль 3. Особистість у професійній діяльності 

Тема 7. Спілкування у процесі діяльності 

Продуктивні технології спілкування. Прийоми переконання в діловому 

спілкуванні. Прийоми ефективного початку й висновку висловлювання. Роль 

тональності в спілкуванні. Формування толерантного ставлення до партнера. 

Полемічні форми спілкування. Мовна грамотність у спілкуванні. Проблеми 

міжкультурної комунікації. Соціально-психологічні феномени міжособистісних 

відносин людей у групі 

Тема 8. Психологія конфлікту 

Поняття конфлікту та його структура. Психологічні елементи конфлікту. 
 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 15 30 - 75 

Змістовий модуль 1 45 8 16 - 21 

Змістовий модуль 2   30 4 8 - 18 

Змістовий модуль 3   30 3 6 - 21 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Психологія як 

наука. Психіка й 

організм 

1. Предмет психології.  

2. Основні складові психології як 

науки.  

3. Психологія у системі наук. 

4. Розвиток психології як науки. 

5. Основні напрями та основні 

концепції психології.  

6. Методи сучасної психології 

2 

Тема 2. Психічні 

пізнавальні процеси. 

Чуттєві форми 

сприйняття дійсності 

1. Поняття про відчуття. Анатомо-

фізіологічні механізми, види та 

властивості відчуттів. 

2. Сприйняття як психічний процес 

2 
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і система перцептивних дій. 

Властивості сприйняття. 

Сприйняття простору, часу, руху. 

Ілюзії сприйняття. 

3. Увага як спрямованість і 

зосередженість на певному явищі 

(об’єкті) психічної діяльності 

людини. Види уваги та їх 

порівняльна характеристика. 

Властивості уваги, їх розвиток 

Тема 3. Психічні 

пізнавальні процеси. 

Раціональні форми 

сприйняття дійсності 

1. Фізіологічні механізми пам’яті. 

Види пам’яті за часом зберігання 

інформації та характером психічної 

активності. Характеристика 

процесів пам’яті. Індивідуальні 

особливості й типи пам’яті. 

2. Види і форми уяви. 

3. Мислення як вища форма 

пізнавальної діяльності. Види і 

форми мислення. Розумові операції. 

4. Поняття про мову й мовлення. 

Анатомо-фізіологічні основи 

мовлення. Види мовлення. Функції і 

властивості мови 

2 

Тема 4. Емоційно-

вольова сфера 

особистості 

1. Поняття емоційно-чуттєвої сфери 

особистості. Стенічні й астенічні 

емоції. Види почуттів.  

2. Поняття вольової сфери 

особистості. Вольові якості. 

Структуру вольової дії 

2 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Психологія 

особистості. 

Спрямованість. 

Мотиви. Самооцінка 

1. Особистість. Структура й 

розвиток особистості. 2. 

Спрямованість, потреби, мотивація. 

3. Самосвідомість і «Я-концепція» 

особистості. Особистісне зростання. 

4. Психологічний захист і його 

механізми 

2 

Тема 6. Психологія 

особистості. 

Темперамент. 

Характер. Задатки. 

Здібності 

1. Індивід. Особистість. 

Індивідуальність. 

2. Темперамент. Типи 

темпераменту. 

3. Характер. Акцентуації характеру. 

4. Задатки та здібності 

2 
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Змістовий модуль 3 

Тема 7. Спілкування у 

процесі діяльності 

1. Продуктивні технології 

спілкування. Прийоми переконання 

в діловому спілкуванні. Прийоми 

ефективного початку й висновку 

висловлювання. Роль тональності в 

спілкуванні. Формування 

толерантного ставлення до 

партнера.  

2. Полемічні форми спілкування. 

Мовна грамотність у спілкуванні.  

3. Проблеми міжкультурної 

комунікації.  

4. Соціально-психологічні 

феномени міжособистісних 

відносин людей у групі 

2 

Тема 8. Психологія 

конфлікту 

1. Поняття конфлікту та його 

структура.  

2. Психологічні елементи 

конфлікту. 

3. Способи розв’язання конфлікту. 

3 

 

7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Заняття 1. Основні 

психологічні наукові 

течії 

1. Біхевіоризм. 

2. Гештальтпсихологія.  

3. Глибинна психологія.  

4. Гуманістична психологія.  

5. Діяльнісний підхід.  

6. Когнітивна психологія. 

2 

Заняття 2. Психіка і 

організм. Розвиток 

психіки в онтогенезі 

1. Психологія в системі наук. 

Основні форми прояву психіки та їх 

взаємозв’язок. 

2. Основні етапи розвитку психіки й 

поведінки тварин у процесі 

еволюції. 

3. Свідомість як вищий ступінь 

розвитку психіки. Несвідомі форми 

психічної діяльності людей. 

4. Психіка й організм. 

5. Визначення особливостей 

2 
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застосування різних методів 

психологічних досліджень 

(опитувальник, тест, проективна 

методика). 

Заняття 3. 

Закономірності та 

взаємовплив відчуттів 

і сприйняття 

1. Властивості відчуттів. Чутливість 

та її вимірювання. Поняття про 

пороги відчуттів. 

2. Властивості сприйняття: 

предметність, цілісність, 

константність, категоріальність, 

апперцепція. 

3. Сприйняття простору, часу, руху. 

Ілюзії сприйняття. 

2 

Заняття 4. Особливості 

виявлення уваги у 

людини  

1. Увага як спрямованість і 

зосередженість на певному явищі 

(об’єкті) психічної діяльності 

людини. 

2. Види уваги та їх порівняльна 

характеристика: мимовільна, 

довільна, післядовільна. 

3. Властивості уваги, їх розвиток. 

2 

Заняття 5. Форми 

мислення та розумові 

операції. Особливості 

роботи пам’яті. Види 

уяви 

 1. Індивідуальні особливості й типи 

пам’яті. 

2. Види та форми уяви. Уява і 

творчість.  

3. Розумові операції. Форми 

мислення. Дивергентне та 

конвергентне мислення. 

2 

Заняття 6. Мовлення 

людини як соціальне 

явище 

1. Поняття про мову й мовлення. 

2. Анатомо-фізіологічні основи 

мовлення. 

3. Види мовлення: зовнішнє (усне 

(монологічне й діалогічне), 

писемне), внутрішнє, егоцентричне. 

4. Функції мови. Властивості мови: 

змістовність, виразність, 

зрозумілість, дієвість. 

5. Сприйняття мовлення. 

2 

Заняття 7. 

Деструктивні емоційні 

прояви 

1. Базові, соціальні, стенічні й 

астенічні емоції.  

2. Відмінності в прояві емоційних 

станів і почуттів людини. 

2. Ворожа тріада емоцій людини. 

3. Реакція гніву, стан афекту.  

2 
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4. Ревнощі. Гендерні особливості 

прояву. 

5. Горе. Стадії горя. 

6. Алгоритми подолання 

деструктивних емоційних проявів 

Заняття 8. Стрес як 

наслідок соціальної 

комунікації. Способи 

боротьби зі стресом 

1. Стресові ситуації. 

2. Емоційне вигорання.  

3. Способи боротьби зі стресом 

2 

Змістовий модуль 2 

Заняття 9. Методи 

психологічного 

захисту особистості. 

Психологічний 

портрет особистості. 

Психотипи 

1. Захисні механізми психіки 

людини. 

2. Методи психологічного захисту 

особистості (витіснення, проекція, 

інтроєкція, раціоналізація, 

заперечення, регресія, сублімація, 

реактивна освіта, заміщення, 

компенсація).  

3. Психологічний портрет 

особистості. Психотипи 

2 

Заняття 10. Ціннісні 

орієнтації особистості 

1. Піраміда потреб Абрахама 

Маслоу. 

2. «Я-концепція» особистості. 

Самооцінка й рівень прагнень 

особистості.  

3. Індивід і його соціальні цінності 

та орієнтації. 

4. Діагностика соціальних цінностей 

особистості 

2 

Заняття 11. 

Акцентуації характеру 

особистості 

1. Характер, риси характеру. 

2. Акцентуйовані риси характеру.  

3. Види акцентуації характеру 

(демонстративний тип, 

застрягаючий тип, педантичний тип, 

емоційний тип, гіпертимний тип, 

дистимний тип, тривожний 

(психастенічний) тип, екзальтований 

(лабільний) тип, емотивний 

(емоційний) тип, циклоїдний тип) 

2 

Заняття 12. Способи 

регуляції 

темпераменту у 

характері людини 

1. Взаємозв’язок характеру й 

темпераменту. 

2. Типи темпераменту. Темперамент 

і професійна діяльність. 

3. Способи регуляції темпераменту у 

2 
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характері людини 

Змістовий модуль 3 

Заняття 13. 

Професійне 

спілкування. 

Маніпуляції у 

професійному 

спілкуванні 

1. Особливості професійного 

спілкування. 

2. Форми і види професійного 

спілкування. 

3. Маніпуляції у професійному 

спілкуванні.  

4. Асертивність. Асертивна 

поведінка у повсякденному та  

професійному спілкуванні 

2 

Заняття 14. 

Продуктивні 

технології 

спілкування. Групи і 

колективи. Лідерство і 

керівництво 

1. Технологія «Позитивного 

спілкування». 

2. Технологія «Я – твердження» 

(спілкування без звинувачень) 

3. Технологія «Ви – підходу». 

4. Групи і колективи. 

5. Лідерство і керівництво 

2 

Заняття 15. Конфлікт 

як соціально-

психологічний 

феномен 

1. Структурні елементи конфлікту: 

2. Технології управління 

конфліктами. 

3. Шляхи запобігання конфлікту. 

4. Алгоритми діяльності керівника 

(менеджера) з управління 

конфліктами. 

5. Стратегії поведінки особистості в 

конфлікті. 

6. Технології ефективного 

спілкування й раціональної 

поведінки в конфлікті 

2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

не передбачено 

 
 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль (усне або письмове опитування) проводиться на 

кожному занятті.  

Проміжний контроль (контрольна робота, есе) проводиться на 

завершальному етапі вивчення кожного змістового модуля. 

Підсумковий контроль (диференційований залік) проводиться наприкінці 

семестру на завершальному етапі вивчення модуля. 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лекц. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100 50 - 20 

Змістовий модуль 1 30 20 - 10 

Змістовий модуль 2   26 18 - 8 

Змістовий модуль 3  14 12 - 2 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 30 

Практичне заняття №1. Повідомлення за темою заняття (усний звіт) 1 

Практичне заняття №2. Повідомлення за темою заняття (усний звіт) 1 

Практичне заняття №3. Повідомлення за темою заняття (усний звіт) 1 

Практичне заняття №4. Повідомлення за темою заняття (усний звіт) 1 

Практичне заняття №5. Повідомлення за темою заняття (усний звіт) 1 

Практичне заняття №6. Повідомлення за темою заняття (усний звіт) 1 

Практичне заняття №7. Повідомлення за темою заняття (усний звіт) 1 

Практичне заняття №8. Повідомлення за темою заняття (усний звіт) 1 

Завдання до самостійної роботи №1. Психологічне дослідження 

(усний звіт) 

10 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 (тест у google формі) 12 

Змістовий модуль 2  26 

Практичне заняття №9. Психологічний портрет особистості (за 

вибором) (виконане завдання) 

2 

Практичне заняття №10. Створення власної «Я-концепції) (виконане 

завдання) 

2 

Практичне заняття №11. Дібрати приклади акцентуації характеру з 

творів художньої літератури та відомих особистостей (виконане  

завдання) 

2 

Практичне заняття №12. Повідомлення «Темперамент і професійна 

діяльність» (усний звіт) 

2 

Завдання до самостійної роботи №2. Дослідження «Визначення типу 

темпераменту відомих особистостей» 

8 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 (тест у google формі) 10 
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Змістовий модуль 3 14 

Практичне заняття №13. Виконання завдань на визначення типів 

маніпуляторів та маніпулятивної поведінки (виконане завдання) 

2 

Практичне заняття №14. Підготувати тези до міні дискусії 

«Асертивна поведінка у професійному спілкуванні. Моббінг: 

способи протистояння» (виконане  завдання) 

2 

Практичне заняття №15. Виконання ситуативних завдань (за 

вибором)  (виконане завдання) 

2 

Завдання до самостійної роботи №3. Психологічний аналіз діяльності 

керівника\лідера групи за визначеним алгоритмом (за вибором) 

(усний звіт) 

2 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 (тест у google формі) 6 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Теоретичне питання 1 10 

Практичне завдання 2 10 

Творче завдання 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1252  

2. Жигло, Оксана Олександрівна. Конспект лекцій з курсу "Психологія і 

педагогіка": для студ. 1 курсу ден. та заоч. форм навч. напр. підг. "ЕП", 

"ОА" / О.О. Жигло; ХНАМГ.-Х.: ХНАМГ, 2011.  

3.  Золотарьова, Ірина Миколаївна. Конспект лекцій з дисципліни "Основи 

психології та педагогіки": для студ. 5 курс. денн. форми навч. спец. 

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1252
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"ЕСіКТЗ", "ЕТ", "ЕС,АЕ" / І. М. Золотарьова; Н. В. Острянська; ХНАМГ.-

Х.: ХНАМГ, 2012. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1.  Практикум із психології : навч. посібник / О. О. Резван, Н. С. Моргунова, 

О. В. Кір’янова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 

Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 156 с. 

2. Психологія  вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти навчальний 

посібник В. Є. Виноградова, В. І. Юрченко.- К., 2018. 

3. Загальна психологія ,  підручник [О. В. Скрипченко та ін.,- К., 2017. 

4. Соціальна психологія, навч. посібник Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, 

Н.О. Єрмакова.- К., 2016. 

5. Ніна Ільїна Світлана Мисик Загальна психологія: теорія та практикум. – 

Університетська книга, 2017. – 352 с. 

6. Партико, Т. Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. 

Б. Партико. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. - 416 с. 

7. Власова, О. І. Основи психології і педагогіки: підручник для студентів 

гуманітарних факультетів класичних університетів / О.І. Власова, А.А. 

Марушкевич. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2009. - 255 с. 

8. http://www.mon.gov.ua/  – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України. 

9. http://nbuv.gov.ua/  – Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. 

Вернадського. 

10. http://www.dnpb.gov.ua/  – Сайт Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. 

11. http://korolenko.kharkov.com/  – Сайт Харківської державної наукової 

бібліотеки імені В.Г. Короленка. 

12. http://www.portal-slovo.ru/  

13. http://www.gumer.info/  

http://www.mon.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.gumer.info/

