




 

ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – студенти мають засвоїти основні поняття, принципи та положення 

психологічної науки, сформувати психологічне мислення, здатність зрозуміти закономірності 

поведінки індивіда, вміння застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності). 
Знати: 
1. Головні категорії та поняття психологічної науки. 
2. Історію розвитку психологічних знань 
3. Методи психологічної науки. 
4. Закономірності перебігу пізнавальних та емоційно-вольових процесів. 
5. Провідні теорії особистості. 
6. Можливості застосування психологічних знань на практиці. 
 
Вміти: 
1. Здійснювати порівняльний аналіз психологічних концепцій, теорій, дослідницьких підходів. 
2. Здійснювати психологічний аналіз поведінки індивіда. 
3. Складати психологічну характеристику особи. 
4. Аналізувати власну поведінку, особистість, причини емоційних проблем. 
5. Виконувати соціально-психологічну експертизу причин і наслідків різних форм 

конфліктів. 
Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно психічних процесів, станів, 

властивостей; використання іншомовних фахових інформаційних джерел. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Загальна психологія» є нормативною дисципліною для програми підготовки 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 05 соціальні та 

поведінкові науки з напряму підготовки спеціальності - спеціальності 052 «Політологія» і 

допомагає зрозуміти закони мислення, формування інтелекту, пізнати суть і сенс життя та його 

цінність. Вона сприяє більш ефективній взаємодії з навколишнім світом. Вивчення психології 

сприятиме підвищенню ефективності власної професійної діяльності. Має на меті розширення 

професійної ерудиції, кругозору, вироблення наукового світогляду. Розглядає і вивчає 
об'єктивні, реально існуючі психічні явища і факти; виявляє особливості, закономірності 
побудови та розвитку психіки, функціонування її механізмів. 
 

4. Завдання дисципліни - формуванні у студентів складових інтегральної 

компетентності: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері психології, що передбачає застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов, надати студентам цілісну систему 

знань для пояснення процесу суб'єктивного відображення об'єктивної дійсності. Теоретичне 

осмислення місця і ролі людини, що розвивається, у суспільстві, яке також змінюється. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК 4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
 
фахові: 
ФК 3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 



ФК 5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування,

політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.

5. Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація
4. автономність та відповідальність)

Методи
викладання і
навчання

Методи

оцінювання

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисциплін
и

К
Код

Результат навчання

 Знати:

1
1.1

Знати головні проблеми та
методи загальної психології

Лекції,
семінари,

самостійна
робота

Усні доповіді,
дискусії,

письмова
контрольна
робот

15

1
1.2

Знати психічні процеси та стани Лекції,
семінари,

самостійна
робота

Усні доповіді,
дискусії,

письмова
контрольна
робота 

15

1

1.3

Знати теорії особистості Лекції,

семінари,
самостійна
робота

Усні доповіді,

дискусії,
письмова
контрольна
робота

10

Вміти:

2
2.1

Здійснювати оцінку результатів
пізнавальної науково-
професійної діяльності та її
регулювання, будувати і
втілювати ефективну стратегію
саморозвитку та професійного
самовдосконалення.

Семінари,
самостійна
робота

Усні 
доповіді,
дискусії,
презентації

самостійного
дослідження

10

2
2.2

Володіти прийомами
особистісного саморозвитку та
самовдосконалення, актуалізації
своїх потенційних можливостей
та подальшої самореалізації

Семінари,
самостійна
робота

Усні 
доповіді,
дискусії,
презентації
самостійного
дослідження

10

1
2.3

Вміти надавати психологічні
консультації у найближчому
оточенні

Лекції,
семінари,
самостійна
робота

Презентація
самостійного
дослідження

10

комунікація:

3
3.1

презентувати результати
здійсненої самостійної роботи у

вигляді доповідей, повідомлень,
презентацій

Семінари,
самостійна

робота

Усні доповіді,
дискусії,

презентація
самостійного
дослідження

10

2

3.2

вести полеміку стосовно питань

організації та здійснення
основних напрямів та тенденцій

Семінари Дискусії 10



 

наукового пошуку з 
використанням потенціалу 
фундаментальних наук та 
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

нести відповідальність за 
достовірність підготовлених 
матеріалів та екстраполювати 
психологічні знання на широке 
коло процесів дослідницько-
інноваційної діяльності. 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 

презентація 
самостійного 
дослідження  

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами

навчання

Результати навчання дисципліни

Програмні результати навчання

1.
1

1.
2

1.
3

2
.1

2
.2 2
.3

3
.1

3
.2

4
.1

ПРН4.  Мати навички професійної комунікації.
+ + + + + +

ПРН10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні

процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних

та ідеологічних контекстах. + + +

ПРН12.  Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та

інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими,
політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. + + +

7. Схема формування оцінки:

7.1. Форми оцінювання студентів:
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40 % від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3);
(комунікація – 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 60%
загальної оцінки.

Оцінювання під час навчального періоду:
У змістова частина 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, змістова частина 2 (ЗМ2) – теми 5 – 7, а. у

змістовій частині 3 (ЗМ3) – теми 8 – 12, Обов’язковим для іспиту є

Оцінювання за формами контролю:

ЗЧ1 ЗЧ2 ЗЧ3
Min.
бали

Max.
бали

Min.
бали

Max.
бали

Min.
бали

Max.
бали

Реферат (есе) 1 6 1 6 1 6
Доповідь 1 4 1 4 1 4
Усна відповідь  1 3 1 3 1 3
Письмова самостійна робота 1 2 1 2 1 2
Доповнення 1 1 1 1 1 1
Письмова контрольна 
робота 1

1 8

Письмова контрольна
робота 2

1 8

Письмова контрольна
робота 3

1 8

Підсумкове оцінювання у формі заліку:
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік виставляється
за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, для
одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та здати/надіслати



 

електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із суми 

кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної роботи 
(мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримаємо: 
 

 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
 
 
7.2. Організація оцінювання:  
Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт.  
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 
бали 

Max – 80 
балів 

Аудиторна 

робота: усна 

доповідь на 

семінарі, 

доповнення, 

участь в 

дискусіях 

До теми: 1 - 12, 
протягом семестру. У 

разі відсутності 

студента на занятті, 

теми необхідно 

відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«4» х 7 = 
28 

«6» х 7 = 
42 

Самостійна 

робота 
До теми 1-12  «1» х 7 = 

7 
«2» х 7 = 
14 

Контрольна 

робота 
До ЗМ1 – ЗМ3 «4» х 3 = 

12 
«8» х 3= 
24 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№
п/п 

Назва  лекції
Кількість годин

лекції семінари С/Р

Змістова частина 1   Психологія як наука

1 Тема 1. Вступ до психології 2
2

2

Тема 2. Психіка як предмет наукового дослідження 2 2

2 Тема 3. Методи психології 2
2

4

3 Тема 4. Історія розвитку психологічних знань 2 4

4 Модульна контрольна робота 1

Зміста частина 2 Психічні процеси та стани

5 Тема 5. Пізнавальні психічні процеси 4 2 8

6 Тема 6. Емоційні процеси та стани 4 2 8

7 Тема 7. Воля як психічний процес 4 2 2

8 Модульна контрольна робота 2

Змістова частина 3 Психологія особистості

Тема 8. Особистість як предмет психологічного
дослідження 

2 
2 

2

9 Тема 9. Теорії особистості 2 8

10 Тема 10. Теорії темпераменту 2
2

2

11 Тема 11. Психологія характеру 2 2

12 Тема 12. Природа здібностей 2  2

13 Модульна контрольна робота 3

14

ВСЬОГО 30 14 46

Загальний обсяг 90год., в тому числі:

Лекцій – 30 год.

Семінари – 14 год.

Самостійна робота - 46 год.



 

 
ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 
ТИПОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
 
1.Порівняйте відомі вам підходи до визначення поняття психіки. 
2. Охарактеризуйте труднощі до дослідження психіки порівняно з предметами дослідження 

інших наук. 
3. Дайте порівняльний аналіз спостереження та експерименту як методів психологічного 

дослідження. 
4. Охарактеризуйте сучасний стан та перспективи розвитку світової психологічної науки. 
5. Оцініть перспективи розвитку вітчизняної психології. 
6. Підготувати анкету для молоді України на тему: «Війна сьогодні. Що робити?» 
7. Підготувати анкету для студентів 1-го курсу на тему: «Дистанційне навчання в умовах війни! 
Шляхи створення умов подальшого саморозвитку студента?» 

 

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 
 
1. Дайте порівняльну характеристику відчуттів та сприймань. 
2. Поясніть причини випадків спотвореного сприйняття дійсності. 
3. Наведіть докази біологічної детермінованості інтелекту. 
4. Наведіть докази соціальної детермінованості інтелекту. 
5. Дайте порівняльну характеристику теорій емоцій. 
6. Роз’ясніть суть таких понять, як: патріотизм, героїзм, духовність, моральність, 
інтелігентність? 
 

 

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3 
 
1. Дайте порівняльний аналіз класичного психоаналізу З. Фройда та гуманістичного 

психоаналізу Е. Фромма. 
2. Дайте порівняльний аналіз класичного психоаналізу З. Фройда та теорії особистості К. Хорні. 
3. Дайте порівняльний аналіз гуманістичної психології А. Маслоу та логотерапії В. Франкла. 
4. Охарактеризуйте вплив генотипу на розвиток інтелекту. 
5. Опишіть особливості українського національного характеру. 

 



9. Рекомендовані джерела:

Основна: (Базова)

1. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. Теоретичний курс. навч.посіб. / Т.В. Дуткевич. – К.:

Центр учбової літератури, 2016. – 388 с.

2. М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: Підручник у 2т. Т.1. К.: Алерта, 2011. – 496с.

3. М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: Підручник у 2т. Т.2. К.: Алерта, 2013. – 756с.

4 М’ясоїд П.А. Психологічне пізнання: історія, логіка, психологія / П. А. М’ясоїд. – К.:

Либідь, 2016. – 560 с.

5. Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової

літератури, 2010. – 288 с.

6. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 526с.

7. Психологія / За ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь,  2001. - 560 с.

98..  Савчин М.В. Загальна психологія. Частина 1,2: Навчальний посібник. – Дрогобич: 

Посвіт, 2009. – 320 с.

Додаткова:

1. Бенеш Г. Психологія: Довідник; наук.ред.пер. В.О. Васютинський. – К.: Знання-Прес,
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 Додаткові ресурси:
Завдання для підготовки до семінарів, проектні завдання можна отримати через електронну 
пошту викладача dzora@knu.ua, dzora@ukr.net або у групах спеціально створених за 
домовленістю зі студентами на різних платформах:  telegram, messenger,viber інші.


