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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 6 
Лекції: 

30  

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 180   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: І  

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: І 
Семінарські заняття: 

40  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:  2 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: іспит   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

108  

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни -  характеристика психології як науки, що 

розкриває  загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем.    

Метою вивчення дисципліни є: розкрити основні поняття психології, наукових напрямів 

психології, методів дослідження, засвоїти особливості психічної діяльності людини; 

оволодіти психологічними знаннями для успішного вивчення подальших теоретичних, 

практичних та прикладних навчальних курсів загального та професійного циклів.   

Міждисциплінарні зв’язки. Для засвоєння дисципліни «Психологія» студенти 

використовують знання, вміння і навички, сформовані в ході вивчення дисциплін «Основи 

філософських знань», «Фізична культура та основи здоров'я людини», «Вступ до 

спеціальності» та ін. Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для подальшого 

вивчення дисциплін загального та професійного циклів, а також дисциплін вільного вибору.  

 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми «Дошкільна освіта». 

  

Інформація про компетентності та програмні результати навчання 

за дисципліною «Психологія» 

 

Шифр Назва 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6.  Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК 1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 



СК 2. Здатність до розвитку в дітей дошкільного віку базових якостей особистості 

(довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага).  

СК 8. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм мислення 

та свідомості в дітей раннього і дошкільного віку. 

СК 11. Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами. 

СК 14. Здатність до самоосвіти, саморозвитку для постійного поглиблення 

загальноосвітньої та фахової підготовки. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 7. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

ПРН 8. Вміти застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 

ПРН 11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв'язання 

навчальних та професійних завдань. 

ПРН 12. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання 

дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій.  

ПРН 17. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного 

віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні 

цінності. 

ПРН 20. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей його 

перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб'єкта педагогічної праці. 

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

за дисципліною «Психологія» 

 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність 

і автономія 

ЗК 3. ПРН 7.   ПРН 11. 
 

  

ЗК 6.   ПРН 8.  

ЗК 8.  ПРН 8.   

СК 1. ПРН 7.   ПРН 11.   

СК 2. ПРН 11.    

СК 4. ПРН 12.    

СК 8.  ПРН 12.   

СК 11.   ПРН 20.  

СК 14.  ПРН 8.  ПРН 20. 

 
  

  

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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1.  Психологія як наука. 

Розвиток психіки і 
 4 4     6        



свідомості.  

2.  Пізнавальні 

психічні процеси  

 4 6    16        

3.  Емоційно-вольові 

процеси 

 4 6    14        

4.  Діяльність  8 8    20        

5.  Психологія 

особистості 

 4 6    24        

6.  Індивідуально-

психологічні 

особливості 

особистості 

 6 10  2  26        

Проміжний контроль - -  - - - - 2        

Разом: 72  30 40  2  108         

 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Модуль 1. Психологія як наука. Розвиток психіки і свідомості. 

Тема 1. Зміст психології як науки про людину 

 Предмет та завдання психології. Основні галузі психології. Місце психології в системі наук.   

Методи  психології, їх загальна характеристика.  

Основні етапи розвитку психології. Напрямки зарубіжної психології. Становлення 

психології в Україні 

Тема 2. Природа психіки і свідомості. 

Психіка як властивість високоорганізованої матерії. 

Поява і розвиток форм психічного відображення. Рефлекторна природа психіки.  

        Стадії розвитку психіки. Розвиток психіки в онтогенезі.  

Основні функції психіки.  

Свідомість, її характеристика та функції.  

Свідоме та несвідоме в психічній діяльності людини. 

 

Модуль 2. Пізнавальні психічні процеси 

Тема 3. Відчуття. Сприймання. 

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. Фізіологічне 

підгрунтя відчуттів. Класифікація і різновиди відчуттів. Основні властивості відчуттів. 

Відчуття і діяльність. 

Поняття про сприймання. Різновиди сприймань. Властивості сприймань. Спостереження 

і спостережливість. 

Тема 4. Уява. Увага.  

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

Процес створення образів уяви. Різновиди уяви. Уява і особистість.  

Поняття про увагу. Фізіологічне підгрунтя уваги. Теорії уваги. Моделі уваги. 

Різновиди і форми уваги. Властивості уваги. 

Тема 5.   Пам’ять. 

Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті. Різновиди пам’яті. Запам’ятовування та його 

різновиди. Відтворення та його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні 

особливості пам’яті. 

Тема 6. Мислення.  

Поняття про мислення. Соціальна природа мислення. Розумові дії та операції мислення. 

Форми мислення. Процес розуміння. Процес розв’язання завдань. Різновиди мислення. 

Індивідуальні особливості мислення. 

 



Модуль 3. Емоційно-вольові процеси 

Тема 7. Емоції і почуття.  

Розуміння емоцій та почуттів.Класифікація емоцій та почуттів. Експресивний компонент 

емоційного реагування. Характеристика різних видів емоційного реагування. 

Теорії емоцій. Роль і функції емоцій у керуванні поведінкою та діяльністю. Прикладна 

роль емоцій. Характеристика різних емоцій: емоції очікування й прогнозу; фрустраційні 

емоції; комунікативні емоції; інтелектуальні емоції, або афективно-когнітивні комплекси. 

Характеристика емоційних станів. 

Емоційні властивості людини. Розуміння емоцій інших людей та емоційна здатність. 

Ідентифікація емоцій за мімікою та пантомімікою. Керування емоціями. 

Емоційна поведінка. Емоційні типи. 

Тема 8. Воля. 

Поняття про волю. Довільні дії та їх особливості. Аналіз складної вольової дії. Основні 

якості волі. Функції волі. 

Вольова діяльність. Вчинок як вияв волі. Вольові дії. Локус контролю. Фази та ознаки 

вольових дій, їх стимулювання. Етапи вольових дій. 

Безвілля, його причини і переборення. 

 

Модуль 4. Діяльність 

Тема 9. Психологічний аналіз діяльності.  

Поняття про діяльність. Мета і мотиви діяльності. Структура діяльності. Засоби 

діяльності, процес їх засвоєння. Перенесення та інтерференція навичок. Основні різновиди 

діяльності. Творча діяльність. 

Тема 10. Мова і мовлення. Спілкування.   

Поняття про мову та її функції. Фізіологічні механізми мовної діяльності. Різновиди 

мовлення.  

Поняття про спілкування. Засоби спілкування. Функції спілкування. Різновиди 

спілкування. 

 

Модуль 5. Психологія особистості. 

Тема 11. Особистість. Індивід. Індивідуальність.  

Поняття про особистість. Особистість. Індивід. Індивідуальність. Мотиваційно-потребова 

сфера особистості. Спрямованість особистості. Структура особистості. Біологічне та соціальне в 

структурі особистості. Самосвідомість особистості. Формування особистості. Увага особистості. 

Тема 12. Особистість та її структура 

Спрямованість особистості. Структура особистості. Теорії особистості. 

Біологічне та соціальне в структурі особистості. Самосвідомість особистості. Формування 

особистості. Увага особистості. 

 

Модуль 6. Індивідуально-психологічні особливості особистості 

Тема 13. Поняття про задатки та здібності в психології 

Поняття про задатки людини в психології. 

Здібності як психічне явище особистості. Структура здібностей 

Види здібностей. Загальні та спеціальні здібності. 

Обдарованість. Талант. Геніальність. 

Розвиток здібностей. Сенситивний період та відповідна діяльність. 

Вік і здібності. Здібності і професія. Педагогічні здібності. 

Тема 14. Темперамент та характер людини 

Поняття про темперамент. Тип вищої нервової діяльності та темперамент. Основні якості 

характеристики темпераменту: лабільність, сенситивність, реактивність, активність, темп 

реакції, пластичність, ригідність. 

Психологічна характеристика типів темпераменту. 

Поняття про характер. Провідні риси характеру: моральні, вольові, 

емоційні, інтелектуальні. Акцентуйовані риси характеру. 



Характер і темперамент. Характер і зовнішність. 

Розвиток і виховання характеру. 

Тема 15. Потреби, мотиви, мотивації  особистості. 

Поняття потреби, мотиву і мотивації. Мотивація як система факторів та як характеристика 

процесу.  

Мотивація як сукупність особистісних (стійких) та ситуативних (динамічних) факторів. 

Ієрархія і зміна мотивів. Внутрішні (пов’язані з процесом та змістом діяльності) та зовнішні 

(соціальні та вузькоособистісні) мотиви. Типи мотивів.  

 Процесуально-змістовні мотиви. Мотив саморозвитку. Мотив досягнення. 

Фактори, які визначають рівень мотивації досягнення. Просоціальні 

(суспільно-значущі) мотиви. Альтруїзм і емпатія як мотиви. Мотив афіліації. 

Зовнішні та внутрішні цілі. Психологічні особливості зовнішньої та внутрішньої мотивації. 

 

 
5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

 
Тема 1. Формування психології як науки.  Становлення психологічної думки в Україні – 2 

год. 

Тема 2. Мозок і психіка.  - 2 год. 

Тема 3.   Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність  - 4 

год. 

Тема 4.  Структура особистості – 2 год. 

Тема 5.  Психологічний аналіз діяльності – 4 год. 

Тема 6.  Мова і мовлення, їх вплив на психічний розвиток особистості – 2 год. 

Тема 7.  Відчуття та сприймання як психічні процеси – 2 год. 

Тема 8.  Уява та увага як форми психічної діяльності – 2 год. 

Тема 9.   Мислення: поняття, види, процес та теорії – 4 год. 

Тема 10. Пам'ять як психічний пізнавальний процес – 2 год. 

Тема 11.  Емоційно-почуттєва сфера особистості - 2 год. 

Тема 12.  Вольова активність особистості - 2 год. 

Тема 13.  Задатки та здібності - 4 год. 

Тема 14.  Темперамент і характер - 2 год. 

Тема 15. Потреби, мотиви, мотивації особистості: зміст, структура та взаємодія – 2 год.  

Тема 16. Гармонія особистості – 2 год. 

 РАЗОМ – 40 год. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

  

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 конспект  

2. Підготовка до семінарських занять 10 усна/письмова відповідь 

на семінарському занятті 

3. Огляд наук. літератури з тематики сем. занять 10 конспект/повідомлення 

4. Робота з Інтернет-ресурсами 4 повідомлення 

5. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю. 

4 модульна контрольна 

робота 

6. Складання за вивченим матеріалом тестів 10 письмове/електронне 

виконання   



7. Виконання індивідуальних завдань: 

- підготовка рефератів  

- виконання вправ 

- ведення термінологічного  словника 

- розробка схем та таблиць 

 

10 

12 

20 

18  

  

 

реферат 

письмова робота 

словник термінів 

схеми та таблиці  

 Разом 108  

 
Орієнтовна тематика рефератів з дисципліни «Психологія» 

1. Зміст педології в контексті сучасного наукового простору 

2. Психологія як наука про душу 

3. Психологія в Україні. 

4. Критичний підхід до психоаналізу З.Фрейда 

5. Біхевіоризм як психологічна наука про поводження 

6. Основні положення гештальт-психології 

7. Теорія рекапітуляції Холла-Болдуїна 

8. Теорія дитячої сексуальності З. Фройда 

9. Епігенетична теорія Еріка Еріксона 

10. Теорія провідної діяльності О.М. Леонтьєва 

11. Трансперсональна психологія С.Грофа 

12.  Гіпноз і навіювання як феномен впливу. 

13. Загадки сну та сновидінь. 

14.  Особливості екстрасенсорного сприймання. 

15.  Феноменальні можливості людської пам’яті. 

16. Умови успішності запам’ятовування. 

17.  Критичність мислення та його продуктивність. 

18. Проблема мисленнєвих стратегій. 

19. Роль мовлення у протіканні психічних процесів. 

20.  Уява та інтуїція. 

21. Особливості дитячої фантазії. 

22. Емоції та сучасна художня творчість. 

23. Психологія кохання. 

24. Відмінності між людьми з сильною та слабкою волею. 

25. Основні теорії особистості у зарубіжній та вітчизняній психології. 

26. Проблема спрямованості особистості. 

27. Поняття про психічний розвиток індивіда та формування особистості. 

28.  Характер і почерк. 

29. Поняття фізіономіки. 

30. Геніальність як вищий ступінь розвитку здібностей. 

 

Приклад вправ з дисципліни «Психологія» 

1. Перегляньте короткометражний фільм «Геній». Дайте психологічну характеристику 

головному герою. 

2. Надайте методики, які спрямовані на визначення рівня сформованості уваги дитини.  

3. Наведіть 5 вправ для поліпшення пам’яті у дітей. 

 

Приклад оформлення термінологічного словнику 

 

Термін Визначення   Ресурс 



Психологія наука про закономірності 

виникнення, розвитку і 

функціонування психіки як 

особливої форми життєдіяльності 

взагалі, і свідомості людини як 

конкретно-історичної особистості 

зокрема. П. вивчає психічні 

процеси, психічні властивості і 

психічні стани особистості. 

Перший системний виклад 

психологічних явищ і фактів було 

зроблено старогрецьким 

філософом Арістотелем в 

знаменитому трактаті “Про душу”, 

тому його вважають засновником 

психологічної науки. Сучасна П. - 

розгалужена система знань, що 

налічує близько 40 психологічних 

дисциплін (праці, космічна, 

педагогічна, загальна, соціальна, 

юридична, політична, управління, 

спорту тощо). 

Психологічний словник / 

Авт.-уклад. 

В.В.Синявський, 

О.П.Сергєєнкова/ За ред.. 

Н.А.Побірченко 

 

Орієнтований список питань до іспиту «Психологія» 

 

 

1. Загальна психологія як наука та її використання в роботі психолога.  

2. Становлення психології як науки. 

3. Завдання психології як науки. 

4. Галузі психологічної науки. 

5. Основні напрями розвитку психології та їх характеристика. 6. Методологічні 

принципи загальної психології. 

7. Принцип детермінізму у психології.  

8. Принцип системності в загальній психології. 

9. Принцип випереджального психічного відображення дійсності. 10. Принцип єдності 

свідомості й діяльності.  

11. Загальна характеристика методів психології.  

12. Загальні вимоги до організації та проведення психологічного дослідження. 

13. Спостереження як метод психології. Можливості використання спостереження в 

роботі психолога.  

14. Принципи наукового спостереження психічних явищ. 

15. Побутове і наукове спостереження: порівняльний аналіз. 

16. Експеримент і його використання в роботі психолога. 

17. Інтерв’ю як метод вивчення психіки. 

18. Вимоги до проведення інтерв’ю. 

19. Анкетування і його використання в роботі психолога. 

20. Вимоги до проведення анкетування.  

21. Тестування як метод вивчення психіки.  

22. Вимоги до проведення тестування. 

23. Вивчення продуктів діяльності як метод психології.  

24. Контент-аналіз як метод психології. 

25. Проективні методи дослідження психіки. 

26. Опитування як метод психології.  

27. Психіка як об’єкт загальної психології.  



28. Розвиток психіки у філогенезі. 

29. Функції психіки.  

30. Рівень розвитку психіки і форми поведінки тварин.  

31. Виникнення і розвиток свідомості.  

32. Порівняльний аналіз психіки тварин і свідомості людини. 

33. Структура свідомості.  

34. Свідоме і несвідоме. 

35. Самосвідомість особистості та її розвиток.  

36. Механізми розвитку самосвідомості особистості. 

37. Поняття про “Я-концепцію”.  

38. Самооцінка і рівень домагань як характеристики самосвідомості. 

39. Методи дослідження самооцінки і рівня домагань. 

40. Вплив “Я-концепції” на можливість самореалізації особистості. 

41. “Я-образ” як установка особистості. Модальності “Я”. 

42. Співвідношення понять “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”.  

43. Поняття про особистість у психології. 

44. Структура особистості. 

45. Біологічне і соціальне в структурі особистості. 

46. Стадії становлення особистості 

47. Методи вивчення особистості. 

48. Рушійні сили формування і розвитку особистості. 

49. Стадії становлення особистості.  

50. Діяльність як умова розвитку особистості. 

51. Основні види діяльності та їх характеристика. 

52. Структура діяльності. 

53. Формування навичок і вмінь у діяльності. 

54. Основні форми прояву психіки та їх взаємозв’язок. 

55. Механізми розвитку вищих психічних функцій. 

56. Загальна характеристика пізнавальних процесів. 

57. Відчуття як пізнавальний процес. Види відчуттів. 

58. Сприймання як пізнавальний процес. 

59. Умови розвитку чуттєвих форм пізнання дійсності.  

60. Пам’ять як психічний процес. 

61. Засоби підвищення продуктивності пам’яті.  

62. Мислення як пізнавальний процес. 

63. Мислення як процес розв’язання завдань.  

64. Операції мислення.  

65. Види мислення.  

66. Засоби активізації мислення. 

67. Мислення і мовлення. 

68. Уява як специфічний пізнавальний процес.  

69. Уява і творчість.  

70. Типи темпераменту та їх характеристики. 

71. Темперамент і продуктивність діяльності людини.  

72. Здібності та їх вплив на успішність діяльності. 

73. Загальні та спеціальні здібності, їх характеристика. 

74. Умови розвитку здібностей.  

75. Пам’ять як психічний процес.  

76. Засоби підвищення ефективності пам’яті.  

77. Увага та її властивості.  

78. Можливості управління увагою.  

79. Емоції як психічний процес. 

80. Засоби управління емоціями. 

81. Воля як регуляція психічної активності людини.  



82. Структура вольового акту. 

83. Вольові якості та їх розвиток. 

84. Спрямованість як головний компонент особистості. 

85. Мотив і мотивація.  

86. Ціннісні орієнтації особистості.  

87. Загальна характеристика психічних станів. 

88. Стрес і шляхи його подолання.  

89. Характер: сутність і структура. 

90. Умови становлення і розвитку характеру.  

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1 Форми поточного контролю – усне та письмове опитування, презентація реферату, 

складання конспекту лекції,  складання термінологічного словнику. 

6.2Форми проміжного контролю – модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю - іспит. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати самостійної роботи, а також якість виконання студентом індивідуального 

завдання (підготовка рефератів; виконання вправ; ведення термінологічного  словнику;  

розробка схем та таблиць). 

 Модульна контрольна робота включає в себе 2 теоретичних питання.    

  

Орієнтовний перелік питань до модульної контрольної роботи 

 

1. Предмет і задачі психології.  

2. Людина, індивід особистість як об'єкт вивчення психології. 

3. Місце психології в системі сучасних наук. 

4.  Методи психологічних досліджень, їх класифікація. 

5.  Характеристика галузей сучасної психології. 

6.  Поняття про психіку. Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії.  

7. Основні функції психіки.  

8. Свідомість як вищий рівень психічного відображення і вищий рівень саморегуляції.  

9. "Я-концепція" індивіда. 

10. Загальна характеристика проблеми неусвідомлюваних психічних процесів. 

11. Класифікація неусвідомлюваних процесів. 

12.  Надсвідомі процеси. Співвідношення свідомих і надсвідомих процесів. 

13.  Фізіологічні механізми відчуття. 

14. Види відчуттів. Загальне уявлення про класифікації відчуттів. 

15.  Поняття про сприйняття. Взаємозв'язок відчуття і сприйняття. 

16. Сприйняття як складний перцептивний процес. 

17. Основні властивості сприйняття: предметність, цілісність, константність, 

18. структурність, усвідомленість, апперцепція, 

19.  Пам'ять як психічний процес.  

20. Основні механізми пам'яті.   

21. Основні види пам'яті.   

22. Загальна характеристика уяви і її роль у психічній діяльності. Види уяви. 

23. Механізми створення образів уявою. Уява і творчість. 

24. Природа й основні види мислення. їх класифікація. 

25. Основні форми мислення: Поняття, судження, умовивід. 

26. Основні види розумових операцій: порівняння, аналіз і синтез, абстракція і 

конкретизація, узагальнення, опосередкування 



27. Загальна характеристика мовлення. Основні функції мовлення. 

28. Основні види мовлення. 

29. Поняття про увагу. Увага як психічний феномен. 

30. Основні види уваги, їх характеристики, умови формування, значення в діяльності. 

31. Загальна характеристика вольових дій. 

32. Воля як процес свідомого регулювання поведінки. Проблема волі в психології. 

33. Структура вольових дій. Аналіз компонентів вольових дій. 

34. Види емоцій і їх загальна характеристика. 

35. Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій. 

36. Роль емоцій у регуляції поведінки. Основні функції емоцій. 

37.  Поняття про спрямованість особистості і мотивацію діяльності. 

38. Основні форми спрямованості.   

39. Психологічні теорії мотивації. Класифікація людських потреб по А.Маслоу. 

40. Поняття про здібності. Загальна характеристика здібностей людини. 

41. Класифікація здібностей. 

42. Основна класифікація рівнів розвитку здібностей. 

43. Поняття про темперамент. 

44. Основні типи темпераменту,  їх характеристика за І.П. Павловим. 

45. Історичний огляд вчень про темперамент. 

46. Поняття про характер. Визначення характеру. 

47. Структура характеру. Взаємозв'язок характеру і темпераменту. 

48. Поняття про риси характеру. Класифікація рис характеру. 

49. Концепції акцентуацій характеру К.Леонгарда і А.Є.Личко. 

50. Загальна психологічна характеристика діяльності: поняття діяльності, її 

51. спонукальні причини. 

52. Специфіка людської діяльності і її атрибути. 

53. Основні види людської діяльності та їх характеристика. 

54. Структура діяльності. Дія як центральний компонент діяльності. 

55. Загальне поняття про особистість. 

56. Співвідношення понять "індивід",   "особистість" і "індивідуальність". 

57. Структура особистості: спрямованість, здібності, темперамент, характер. 

58. Класифікація концепцій особистості. 

59. Становлення психологічної думки в Україні 

60. Сучасні психологічні школи в Україні 

 

 
Структура екзаменаційного білету (приклад) 

1. Сутність теорії розвитку особистості З.Фрейда. 

2.  Типи пам’яті. 

3. Надайте вправи, які спрямовані на поліпшення уваги учнів. 

 
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 



Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид 
Максимальна кількість 

балів 
підготовка реферату 5 

виконання вправ 5 

ведення термінологічного  словника 5 



розробка схем та таблиць 5 
 

Критеріями оцінювання  реферату   є науковість, аналіз та синтез опрацьованого 

наукового матеріалу, його актуальність та здібність студента до  критичного оцінювання 

набутого матеріалу. 

Критеріями оцінювання виконання вправ є самостійність та аргументованість відповіді. 

Критеріями ведення термінологічного  словника є науковість та академічна 

доброчесність 

Критеріями розробки схем та таблиць є конкретність, логічність та науковість 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

 

 

«відмінно» 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 

програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 

креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 

 

 

«добре» 

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але 

у відповіді студента наявні незначні помилки. 

 

 

«задовільно» 

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних 

завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

 

«незадовільно» 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення.   

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Базова 
1. Варій М. Й. Загальна психологія : навчальний посібник / Мирон Йосипович Варій. – К.: 

«Центр учбової літератури», 2007. – 968 c. 

2. Дубравська Д. М. Основи психології: Навчальний посібник. / Д.М. Дубравська.– Львів : 

Світ, 2001. – 280 с. 

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

та ін. – К. : Либідь, 2005. – 464 с. 

4. Загальна психологія. / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. –Вінниця : Нова книга, 

2004. – 704 с. 

5. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: навчальний посібник / Сергій 

Дмитрович Максименко, Валентин Олександрович Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – 256 с. 

6. М’ясоїд П. А. Курс загальної психології: у 2 т.: Підручник / П. А. М’ясоїд. – К. : Алеута, 

2011. – 496 с. 



7. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 

2002. – 630 с. 

8. Скрипченко О. В. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. 

Огороднійчук та ін.: Посібник – К. : Каравела, 2012. – 464 с. 

9. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. / О. 

М. Степанов, М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2005. – 520 с. 

10. Столяренко Л. Д. Основы психологии. / Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

1997. – 721 с. 

11. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Навчальний посібник. / Т. Ф. 

Цигульська. – К. : Наукова думка, 2000. – 190 с. 

12. Цимбалюк І. М. Психологія. / І. М. Цимбалюк. – К. : ВД«Професіонал», 2004. – 304 с. 

 

10.2. Допоміжні джерела 
13. Вавіна Л.С. Розвиваємо у дитини вміння бачити: Від народження до 6 років: [поради 

батькам] / Л.С. Вавіна, В.М. Ремаржевська.  –  К.: Літера ЛТД, 2008. –128 с., іл.  

14. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. 

Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К. : Каравела, 2007. – 400 с. 

14. Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. Возрастная и педагогическая психология: 

Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов / М. В. Гамезо, Е. А. 

Петрова, Л. М. Орлова. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – 512 с. 

15. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості : Навчальний посібник. / Т. С. 

Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с. 

16. Клименко В. В. Психологія творчості.: Навчальний посібник. / В.В. Клименко. – К. : 

Центр навч. літератури, 2006. – 480 с. 

17. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник. / В. С. 

Лозниця. – К. : «ЕксОб», 1999. – 303 с. 

18. Основи практичної психології: Підручник / За заг. ред. В. Панок, Т. Титаренко, Н. 

Чепелєва та ін. – К .: Либідь, 2003. – 536 с. 

19. Практикум із загальної психології / За ред. Т. І. Пашукової. – К. :Т-во «Знання», КОО, 

2000. – 204 с. 

20. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К. : Либідь,2001. – 390 с. 

21. Русинка І. І. Психологія: Навчальний посібник. / І. І. Русинка. – К. : Знання, 2007. – 367 с. 

22. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія: Навчальний посібник / М. В. Савчин, 

Л. П. Василенко. – К .: Академвидав, 2005. – 360 с. 

23. Столяренко А. М. Психология и педагогика: Учебное пособие. /А. М. Столяренко. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 423 с. 

 

  

 

 

 

11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 

20__ / 20__ Н.Р.1 
 

                                                
1 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 
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