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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма навчання 

Кількість кредитів 1,5 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 

Нормативна 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

___________________ 

 

 

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 45 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,6 год. 

самостійної роботи 

студента – 1,9  год. 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

20 год. 

Практичні, семінарські 

- 10год. 

Лабораторні 

− 

Самостійна робота 

15 год 

Індивідуальні завдання 

- 

 

Вид контролю: залік 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості годин 

                    для денної форми навчання – 0,66  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

1.1.  Метою викладання дисципліни «Основи психології» є формування 

у студентів системи знань щодо основних психологічних явищ, 

закономірностей психічної діяльності особистості, психології взаємодії 

людей. 

1.2.  Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психології» 

є засвоєння основних понять психології, психічних процесів і станів, 

спрямованості особистості, формування потреби в особистісному розвитку, 

формування навичок застосування психологічних знань у повсякденному житті 

та професійній діяльності. 

1.3. Студенти повинні:  

знати: 

● основні терміни та поняття психологічної науки на рівні відтворення, 

тлумачення та використання їх у повсякденному житті; 

● предмет і методи психології, місце психології в системі наук та її 

провідні галузі; 

● особливості та характеристики психологічних явищ; 

● особливості комунікативної діяльності особистості; 

           уміти: 

● усвідомлювати власні індивідуальні психічні особливості; 

● визначати чинники,  що  порушують відчуття психологічного 

комфорту у процесі життєдіяльності, зменшувати рівень їхнього негативного 

впливу; 

● визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів у 

міжособистісному спілкуванні; 

● організовувати та контролювати власну поведінку. 

 

 

   2. Програма навчальної дисципліни 

 

 

Тема 1. Поняття психології, її предмет та завдання. 

Тема 2. Психологія особистості. 

Тема 3. Психічні процеси   та  стани. 

Тема 4. Психологічні  аспекти спілкування. 

          Тема 5. Основи соціальної  психології.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Структура навчальної дисципліни 
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Тема 1. Поняття психології, її 

предмет та завдання 
6 2  2   2 

Тема 2. Психологія особистості 
8 4  2   2 

Тема 3. Психічні процеси і 

стани 
9 4  2   3 

Тема 4. Психологічні  аспекти  

спілкування 12 6  2   4 

Тема  5. Основи  соціальної  

психології 8 2  2   4 

Усього годин 45 20  10   15 



4. Теми лекційних занять 

 

№ 

з\п 

№  

заняття 
Назва  теми 

Кількість 

годин 

1       1 Тема 1. Поняття психології, її предмет та завдання 

Тема лекції 1. Поняття про  психологію як науку. 

                                План 

1. Поняття про психологію як науку. 

2. Історія становлення психології, як науки. 

3. Завдання  психології. 

3 Психіка людини, її сутність і функції. 

4. Галузі психології. 

5. Поділ психічних явищ на процеси, стани, 

властивості. Рівні прояву психіки: свідомий і 

несвідомий. 

       2 

2      3 Тема 2. Психологія особистості   

Тема лекції  2. Темперамент і характер. 

                               План 

1. Індивід  як носій  біопсихічних  властивостей. 

Біопсихічні  властивості, обумовлені  статтю, 

віком,  конституцією, асиметрією  мозку. 

2. Типи  нервової  системи. Темперамент. 

3. Типи  темпераменту. 

4. Задатки.  

5. Психосоціальні  властивості  людини. 

       2 

3       4    Тема 2. Психологія особистості 

Тема лекції 3. Поняття про особистість. 

                                 План 

1.  Поняття  про  особистість,  індивідуальність. 

Основні  теорії  особистості. 

2.  Психологічна  структура  особистості. 

Саморегуляція  особистості. Поняття  про  

мотивацію. Потреба  як основний  мотиваційний  

чинник.  Види  потреб. 

3.  Здібності,  їх  види. 

4. Характер, його  структура  та  формування. 

Акцентуації  характеру. 

       2 

4      6 Тема 3. Психічні процеси і стани 

Тема лекції 4. Поняття про психічні процеси. 

                                   План 

1. Поняття про психічні процеси, їх види. 

2. Характеристика пізнавальних процесів. 

3. Відчуття, їхні види та характеристики. 

4. Сприймання, його види і властивості. 

 

       2 

 

 



№ 

з\п 

№  

заняття 
Назва  теми 

Кількість 

годин 

5 

 

      7 Тема 3. Психічні процеси і стани 

Тема лекції 5. Поняття про увагу та пам'ять  

                                        План 

1.Увага, її функції  та види. 

2. Пам’ять.Процеси  пам’яті. Види  пам’яті.  

      2 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Психологічні  аспекти  спілкування 

Тема лекція 7. Поняття   спілкування. 

                                        План 

1. Поняття  спілкування. Функції  спілкування.  

2. Види та  засоби  спілкування. Структура 

спілкування. 

3. Комунікативна, інтерактивна  та  перцептивна  

сторони  спілкування. 

       2 

7 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Тема 4. Психологічні  аспекти  спілкування. 

Тема лекція 8. Спілкування як обмін інформацією.   

                                        План 

1. Спілкування як обмін інформацією.  

Спілкування як взаємодія.  

2. Рівні  спілкування: співробітництво  та 

суперництво. 

3. Спілкування як сприймання та розуміння один 

одного. 

2 

8 11 Тема 4. Психологічні  аспекти  спілкування. 

Тема лекція 9. Особливості різних сторін 

спілкування. 

                                        План 

1. Ефективність  спілкування. 

2. Механізм  впливу  на інших  людей  під  час  

спілкування: переконання, навіювання, зараження, 

наслідування. 

3. Маніпулювання  та  актуалізація. 

2 

9 

 

 

13 Тема 5. Основи  соціальної  психології 

Тема лекції 11. Поняття про конфлікт та шляхи 

його подолання. 

                             План 

1. Поняття про конфлікт. Типи конфліктів. 

Причини виникнення конфліктів. 

2. Структура конфлікту: учасники  конфлікту, 

умови перебігу, конфліктна ситуація, поведінка в 

конфлікті. 

3. Динаміка конфлікту: стадії розвитку, 

трансформація різних типів конфлікту. 

2 

 

 

 

Разом  20 



 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми дисципліни та практичного заняття  

Кількість 

годин 

  не передбачено  

    

    

Разом  

 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 не передбачено  

   

   

   

   

 

 

 

7.  Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми дисципліни та семінарського заняття  

Кількість 

годин 

1 2 Тема 1. Психологія особистості. 

Тема семінарського заняття 1. Поняття про 

психологію як науку. 

2 

2 5 Тема 2. Психологія особистості. 

Тема семінарського заняття 2. Психологічні 

особливості особистості. 

       2 

3 8 Тема 3. Психічні процеси і стани. 

Тема семінарського заняття 3. Характеристика 

психічних процесів та станів. 

2 

4 12 Тема 4. Психологічні  аспекти  спілкування. 

Тема семінарського заняття 4.Спілкування  та  

його  особливості. 

2 

5 14 Тема 5. Основи  соціальної   психології  

Тема семінарського заняття 5.  

Вирішення конфліктних ситуацій. 

2 

Разом 10 

 



8. Самостійна робота 

 

 

 

№ 

з\п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Поняття психології, її предмет та завдання. 

 Місце  психології  у  системі  наук. 

 Проблеми психології в працях відомих вчених-психологів. 

2 

2 Тема 2. Психологія особистості. 

Характеристика  типів  темпераменту. 

 Найважливіші  психологічні  параметри  особистості:  

стійкість, єдність,  активність  і  здатність  до  

самоуправління. 

Мотиви  поведінки. Мотиваційна  сфера  у  людини. 

 

2 

   3   Тема 3. Психічні процеси і стани. 

 Мислення. Процеси мислення. Види і форми мислення. 

Поняття про уяву, її види.  Прийоми  творчої уяви. 

Емоційна сфера особистості. Регулювання емоційних станів. 

 Поняття про волю. Вольові якості особистості.   

3 

4 Тема 4.  Психологічні  аспекти  спілкування. 

Трансакції.  

Способи протистояння негативного впливу. 

Типи співрозмовників. 

Психологічні бар’єри у спілкуванні.  

4 

 

Тема 5. Основи  соціальної   психології  

Психологічна сумісність.  

Психологічний клімат. 

Функції конфлікту. 

Запобігання конфліктам та їх подолання. 

4 

Разом  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Індивідуальні завдання 

 

Тема 1. Поняття психології, її предмет та завдання. 

• Значення знань психології у професійній діяльності. 

• Структура загальної психології. 

• Завдання та функції психодіагностики, можливості її використання 

у професійній діяльності.  

Тема 2. Психологія особистості. 

• Значення темпераменту і властивостей характеру для професійної 

діяльності фахівця. 

• Значення здібностей у професійній діяльності. 

• Форми та методи самовиховання як фактор самовдосконалення 

особистості.  

• Психологічна характеристика особистості в сучасній психології.  

Тема 3. Психічні процеси   та  стани. 

• Емоційна сфера особистості. Емоції та почуття, їх види та роль у 

житті людини. 

• Формування інтелектуальної активності особистості.  

• Співвідношення творчості та професіоналізму.  

• Стреси в житті людини, причини їх виникнення та шляхи 

подолання.  

Тема 4. Психологічні  аспекти спілкування. 

• Невербальне спілкування.  

• Мистецтво слухати.  

• Види взаємозв'язку в спільній діяльності.  

          Тема 5. Основи соціальної  психології. 

• Психологічна сумісність . Психологічний клімат 

• Конформізм як механізм взаємовпливу в групі.  

• Психологічна характеристика феномену «Ми». 

 

  

10. Методи навчання 

 

 словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

  наочні (ілюстрація, демонстрація-відеофільмів, мультимедійні файли); 

  практичні (самостійна робота на занятті та поза аудиторна); 

 семінарські. 

            11. Методи контролю  

 

 

 усне опитування; 

 практична  контрольна перевірка; 

 самоконтроль; 

 взаємоконтроль; 

 залік. 



 

12. Методичне забезпечення 

 

 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для практичних занять. 

3. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її 

виконання. 

5. Тести для перевірки знань студентів. 

6. Критерії оцінювання знань студентів. 

7. Наочні посібники. 

8. Електронні посібники. 

9. Відеофільми. 

 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Барій М.Й. Психологія: навч. посіб. / М.Й. Варій. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. 

2. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник. – К.: Знання, 2008. 

3. Психологія: Навч. посіб./За ред. О.В. Винославської. – К., 2009.  

4. Семенова А.В. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. / А.В. 

Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова. – К.: Знання, 2006. 

5.Сергєєнкова О.П. Загальна психологія: навч. посіб. / 

О.П. Сергєенкова, О.А. Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасєка. – К.: Центр 

учбової літератури, 2012. 

6. Скрипченко   О.В.  Загальна   психологія:   підруч.   / О.В. Скрипченко,  

Л.В.  Долинська,  З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2012.  

7. Цимбалюк І.М. Психологія: Навч. посіб. – К., 2007. 

 

Допоміжна 

 

8. Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості: навч. посіб. / 

Т.С. Кирилсико. – К. : Либідь, 2007 . 

9. Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посіб. – К.: Видавничий дім 

«Києво-Могилянська академія», 2007. 
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