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Програма вивчення навчальної дисципліни «Загальна психологія» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» 

напряму 053 «Психологія». 

Програма вивчення дисципліни «Загальна психологія» розроблена 

відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, типової програми 

для вищих навчальних закладів, освітньо-кваліфікаційної характеристики 

бакалавра психології та тематичного курсу «Загальна психологія». 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальна психологія» є:  

- викладання навчальної дисципліни «Загальна психологія» є надання 

студентам систематизованих знань із загальної психології, вивчення основних 

методологічних та теоретичних засад, методів дослідження психологічних 

явищ, формування професійної свідомості та самосвідомості; 

навчальна – освоєння здобувачем вищої освіти системи знань  про 

закономірності, механізми, фактори психологічних процесів і явищ, що 

необхідні для продуктивного виконання функцій і обов'язків сучасного 

психолога; формування у студентів цілісного уявлення про основи розвитку 

особистості; опанування правилами застосування методів психології на 

практиці. Саме через вивчення  дисципліни «Загальна психологія» психології 

формуються світоглядні погляди майбутніх психологів. Опанування цієї 

дисципліни є оволодінням психологічною мовою на всіх рівнях її змісту, а 

також навичками й уміннями з таких видів професійної діяльності, як 

теоретичне творче мислення, експериментальна практика та 

психодіагностичні процедури;  

розвиваюча - формування світогляду психолога пов’язано із 

засвоєнням тематики цього курсу, що призводить до розвитку психолога як 

особистості та професіонала. Навички, які формуються у ході навчання 

реалізуються в подальшому як форми науково - орієнтованої поведінки, що 

призводить до формування психологічного знання як на понятійному рівні, так            
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подальше реалізуються в практичної діяльності та формуванні 

взаємовідношень із навколишнім середовищем, формування прагнення до 

саморозвитку; 

виховна – виховання національної гідності та патріотизму, поваги до 

особистості, високих моральних якостей, правових ціннісних орієнтацій 

психолога, посилення моральних засад міжособистісних взаємин. 

 Соціально- гуманітарна ерудованість: 

- формулювати власні обгрунтовані судження на основі аналізу 

проблеми; 

  - давати короткий висновок щодо окремих обставин з достатньої 

обгрунтованістю; 

 -   висвітлення основних проблем взаємозв'язку  психології та суміжних 

наук в галузі людино знання. 

Дослідницькі: 

- основні риси навчальної та науково-творчої діяльності необхідні для 

успішної роботи фахівця; 

- характер науково-пізнавальних проблем і завдань сприяють 

формуванню  рис для використання різноманітних інформаційних джерел для 

повного та всебічного встановлення певних обставин у сучасному суспільстві. 

Комунікація: 

 - володіння базовими навичками комунікації професійного та 

суспільного контексту. Структура комунікації – це детермінанта компетенцій, 

які специфічні для кожного виду діяльності психолога. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій:  

- належно використовувати статистику та математику для отримання та   

обробки отриманих результатів діагностики; 
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Передумови для вивчення навчальної дисципліни « Загальна психологія» 

: 

- філософія, біологія, анатомія, фізіологія, фізіологія ВНД, соціальна 

психологія, диференціальна психологія ( за програмою бакалаврської освіти).  

Результати вивчення  навчальної дисципліни «Загальна психологія» є:  

- сформувати уявлення про розвиток наукових поглядів на психічне 

життя людини; 

- ознайомити з методами і принципами психологічного дослідження; 

- навчити працювати з першоджерелами, зі знанням основних теорій 

психологічного  процесу; 

- навчити орієнтуватися в історії окремих психологічних проблем у 

галузі психології; 

- використовувати знання з психології для усвідомлення актуальних 

завдань подальшого розвитку цієї науки в цілому.  

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми, студенти повинні: 

знати:  

1) на понятійному рівні:  

- основні етапи становлення психології як науки; 

- основні теоретичні напрямки сучасної психології; 

2) на фундаментальному рівні:  

- основні категорії, принципи, закони сучасної психології; 

- методи психологічного дослідження; 

- теоретичне обґрунтування проблеми виникнення та розвитку психіки у 

філогенезі; 

- виникнення, онтогенетичний розвиток, особливості свідомості 

людини; 

- особливості несвідомих психічних явищ; 

- поняття та теорії особистості, типи особистості, структуру особистості 

та індивідуально-психологічні особливості: темперамент, характер, здібності; 
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- загально-психологічну теорію діяльності, операційно-технічні та 

мотиваційно-особистісні аспекти діяльності; 

3) на практично-творчому рівні:  

- закономірності та механізми мотиваційного та емоційно-вольового 

регулювання діяльності та поведінки людини; 

-  психологічні теорії, механізми та закономірності пізнавальних 

процесів: відчуття, сприймання, уваги, пам'яті, мислення та мовлення, уяви 

людини. 

 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні:  

аналізувати психологічні факти та явища; 

2) на алгоритмічному рівні:  

планувати та організовувати психологічне дослідження; 

3) на евристичному рівні:  

орієнтуватися в основних теоретичних напрямках сучасної психології; 

4) на творчому рівні:  

застосовувати знання загальної психології при вивченні інших 

дисциплін циклу професійної підготовки. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 300 годин /12 кредитів  
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 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. РОЗВИТОК ПОГЛЯДІВ НА ПРЕДМЕТ В ІСТОРІЇ 

ПСИХОЛОГІЇ 

Розвиток психології в межах філософії. Поняття душі в філософських 

школах Давньої Греції. Уявлення про зв’язок души та Бога у Середньовіччі. 

Формування матеріалістичного ставлення до природи психічного. Р. Декарт. 

Х. Вольф. Матеріалістичні та ідеалістичні напрямки вивчення психіки в історії 

психології. Механістичні погляди на природу психічного. Успіхи біологічних 

наук у вивченні мозку і поведінки живих організмів і необхідність введення 

психологічних понять при аналізі діяльності тварин і людини. Перша 

експериментальна лабораторія В. Вундта. Розвиток уявлень про свідомість та 

несвідоме. Пошук одиниці психічного. Поняття суспільно-історичної 

практики і принципи аналізу психіки і свідомості. Суспільно-історична 

природа психіки людини. Суспільне виробництво як спосіб життя людини. 

Пошук критеріїв психіки в історії психології. Суб’єктивні та об’єктивні 

критерії наявності психіки. Поняття чутливості як елементарної форми 

психіки. Поняття відображення і психіки. Основні властивості психічного 

відображення. Рефлекторна теорія поведінки. Стадії розвитку діяльності і 

психіки. Життєва та наукова психологія. Категорії души та психіки. Психічні 

явища. Взаємозв’язок психіки та поведінки.   

 

ТЕМА 2. СУЧАСНИЙ СТАН ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

Зміст психологічного знання. Психологічне пізнання як діяльність. 

Наука – особлива форма знання. Поняття предмета і об’єкта науки. Душа як 

предмет дослідження. Сучасні уявлення про предмет психології. Загальна 

характеристика психології як науки. Порівняльний аналіз і основні відмінності 

життєвої і наукової психології. Результати науково-психологічних 

досліджень, їх теоретичне і прикладне значення. Психологія в системі наук. 

Психічні явища і психологічні факти.  
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Структура психічних явищ. Психічні процеси, психічні стани, 

психологічні якості. Природа психічного. Єдність реальності та ідеального. 

Місто психології в системі наук. Загальна психологія. Галузі психології: 

соціальна психологія, психологія розвитку та вікова психологія, педагогічна, 

психологія праці та інженерна психологія, зоопсихологія і порівняльна 

психологія, психологія спорту, психологія реклами, психологія мистецтва, 

юридична психологія, клінічна психологія, психофізіологія та ін. Проблеми 

сучасної загальної психології: теоретичні і практичні. 

Варіанти класифікацій областей психології. Основні напрямки 

психологічних досліджень. Взаємозв’язок базових теоретичних і прикладних 

завдань психології. Форми співпраці психологічної науки і практики. Основні 

завдання психодіагностики. Психологія та етика. Психотерапія, психологічне 

консультування. Міждисциплінарні зв'язки психологічної науки. 

Методологія, методи та етапи психологічних досліджень. Інтроспекція 

як метод дослідження психіки. Класифікація методів. Спостереження, бесіда, 

анкета, аналіз продуктів людської діяльності як методи психології. 

Природний, лабораторний і формуючий експеримент. Діагностичні тести. 

Порівняльно-генетичний метод. Формування та моделювання психічних 

процесів. Порівняльно-патологічний метод. Аналіз окремих випадків 

(клінічний метод). 

Путі розвитку психологічного знання.  

 

ТЕМА 3. ПСИХІКА І МОЗОК 

Психофізична проблема. Психофізичний взаємодія і психофізичний 

паралелізм, психофізичні закономірності. Взаємозв’язок фізіологічних і 

психічних явищ. Спроби вирішення психофізіологічної проблеми. Сучасний 

погляд на психофізіологічну проблему. 

Проблема взаємозв’язку психічної та нейрофізіологічної організації 

людини, або психофізіологічна проблема. Відмінність фізіологічного від 

психічного Поняття: аналізатор, безумовний рефлекс, вегетативна нервова 
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система, І та ІІ нервова система.  Теорія єдності мозку і психіки  

Спроби вирішення психофізіологічної проблеми. Сучасний погляд на 

психофізіологічну проблему. 

 

ТЕМА 4. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХІКИ В ФІЛОГЕНЕЗІ 

Еволюційний введення в психологію. Теоретичні підходи до проблеми 

виникнення психіки: антропоморфізм, панпсихізм, нейропсихізм. Проблема 

історичного розвитку психіки людини. Розвиток психіки в філогенезі. 

Інтелектуальна поведінка вищих тварин. Відмінність психіки людини від 

тварини. Будова нервової системи та структура мозку людини. Локалізація 

психічних функцій у корі головного мозку: погляди Ф. Галля та ін. Функції 

мозку (А. Лурія) Рівні відображення у людини. Походження і розвиток 

свідомості. Ознаки і властивості свідомості. Співвідношення понять «психіка» 

і «свідомість». Принципи єдності діяльності та свідомості. 

 

ТЕМА 5. СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ВИЩИЙ РІВЕНЬ 

ВІДОБРАЖЕННЯ 

Походження і розвиток свідомості. Визначення, функції, емпіричні 

характеристики свідомості (просторова, тимчасова, інформаційна, 

енергетична). Структурний аналіз свідомості. Статистична і динамічна 

модель. Свідомість і увага. Методи вивчення свідомості. 

Походження і розвиток мови у трудовій діяльності. Мовленнєве і не 

мовленнєве спілкування. Розвиток психіки людини в онтогенезі. Становлення 

свідомості і особистості в процесі придбання суспільно-історичного досвіду. 

Поняття інтеріоризації як переходу спільно-розділеної діяльності дитини і 

дорослого у внутрішню діяльність. Поняття про екстеріоризацію. Культурно-

історична парадигма в психології. Вищі психічні функції. Розвиток вищих 

психічних функцій. Дослідження Л. С. Виготського. Механізми регуляції дій 

та операцій. 

Свідомість – єдність суб’єктивного і об’єктивного. Суб’єктивна форма 
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існування психічного – рефлексія, інтроспекція, самосвідомість, відображення 

психічного в самому собі. Психосоматичні явища. Самосвідомість, уявлення 

про Я – концепції. Структура Я – концепції. Усвідомлювані і неусвідомлювані 

компоненти. Властивості та умови розвитку Я – концепції. 

 

ТЕМА 6. НЕСВІДОМІ ПСИХІЧНІ ЯВИЩА 

Несвідоме та його прояви. Автоматизмі та автоматизовані дії. Теорії 

походження інтуїції та «віщих снів».  

Співвідношення усвідомлюваних і неусвідомлюваних процесів у 

регуляції діяльності. Поняття установки (Д. Н. Узнадзе). Неусвідомлювані 

явища в психіці, їхня класифікація (підсвідомий, надсвідомий і несвідоме), і 

динамічний зв'язки з усвідомлюваними. Різні підходи до вивчення 

неусвідомлюваного. 

Дослідження несвідомого. Співвідношення свідомого і несвідомого в 

психіці. Різні підходи до вивчення несвідомого. З. Фрейд про природу 

несвідомого і його відношенню до свідомості. Прояв несвідомого. Механізми 

психологічного захисту. Способи психологічного захисту: достоїнства і 

недоліки. Психологічні захисти особистості: заперечення, витиснення, 

проекція, ідентифікація, раціоналізація, заміщення, відчуження, сублімація й 

ін. 

 

ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 

Загальне поняття про особистості. Особистість у філософії. 

Філософське-етичні передумови навчання про мотиви й емоції особистості (по 

Платону, Аристотелю, Декарту, Бенедикту Спінозі). Особистість у релігії (по 

Св. Максиму Сповідникові). Особистість у соціології. Людина як суспільна 

істота, продукт історії людства. 

Історія вивчення феноменів: «індивід», «особистість», 

«індивідуальність» (А. Н. Леонтьев). Співвідношення понять «індивід», 

«особистість», «суб'єкт діяльності», «індивідуальність» (Б. Г. Ананьєв). 
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Особистість як предмет психологічного дослідження. Психічні процеси, стани 

і властивості особистості. Багатозначність понять «особистість» у сучасній 

психології. 

Біологічні передумови і соціальні умови розвитку особистості 

Індивід і особистість. Генотипічне і фенотипічне, біологічне і соціальне 

в індивідуальному розвитку людини.  Індивідуальні властивості людини. 

Вікові, полові, конституціональні, нейродинамічні, гормональні особливості. 

Соціальні умови і соціальний статус. Поняття соціалізації. Гетерохроність 

розвитку людини. Протиріччя в розвитку людини як організму, індивіда й 

особистості. Поняття зрілості і життєвого шляху. Взаємозв’язок соціальній і 

біологічного в особистості. Біологічне і соціальне в індивідуальному розвитку 

людини. Поняття гендер. Гендерна  асиметрія в суспільстві. 

Структура особистості. Властивості, структура і типологія особистості. 

Теорії рис. Факторний підхід до структури особистості. «Факторний профіль». 

Структура особистості з погляду  когнітивного підходу. Психоаналіз про 

структуру особистості. Відносини як елемент будівлі особистості (А. Ф. Лазурський, 

В. Н. Мясищєв, Б. Г. Ананьєв, С. Л. Рубинштейн). Структура особистості 

(по К. К. Платонову). Параметри особистості в концепції А. Н. Леонтьева.  

Сучасні підходи до опису особистості. Саморозвиток і самоактуалізація 

особистості в гуманістичній психології й акмеології. 

Розвиток особистості. Об’єктивний і суб’єктивний підходи до виділення 

рушійних сил розвитку особистості. Формування і розвиток особистості як 

процес, обумовлений уродженими потребами. Сублімація вихідних потягів як 

рушійна сила розвитку особистості в теорії З.Фрейда. Номотетичний та 

ідеографічний опис особистості. Стадії розвитку особистості (по Е. Ериксону). 

 

ТЕМА 8. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ЛЮДИНИ 

Здатності людини. Загальна характеристика здібностей людини. 

Поняття про здатності. Задатки як органічні передумови здібностей. 
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Класифікація здібностей. Загальні і спеціальні здібності. Теоретичні і 

практичні здібності. Навчальні і творчі здібності. Діалектичний зв'язок між 

здібностями, знаннями, уміннями і навичками. Показники й ознаки 

здібностей. Рівні розвитку здібностей і індивідуальні розходження. 

Обдарованість. Компенсація здібностей. Майстерність і талант. Геніальність. 

Природа людських здібностей. Розвиток здібностей. 

Темперамент як форма інтеграції первинних індивідуальних 

властивостей. Історія навчань про типи темпераменту. Навчання И. П. Павлова 

про типи ВНД як фізіологічній основі темпераменту. Відмітні ознаки 

властивості темпераменту. Основні прояви темпераменту. Властивості 

темпераменту. Класифікація існуючих концепції темпераменту. Сучасний 

підхід до темпераменту як до динамічного комплексу властивостей. Розвиток 

властивостей темпераменту в життєвому досвіді людини. 

Характер людини. Поняття про характер. Визначення характеру. 

Характер як прижиттєве утворення. Класифікація рис характеру. Формування 

характеру. Трансформація характеру протягом  життя. Самовиховання. 

Теоретичні підходи до дослідження характеру. Різні напрямки 

«характерології». Класифікація типів характеру по Е. Фромму. Типологія 

характеру К. Юнгу. Клінічний підхід до вивчення індивідуального характеру. 

Акцентована риса як основа класифікації характерів у концепції Л. Леонгарда. 

Типологія характерів у роботах П. Б. Ганушкина й А. Е. Личко. 

Експериментальні підходи до дослідження характеру. Взаємозв'язок 

темпераменту і характеру. 

 

ТЕМА 9. ЗАГАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

Загальна психологічна характеристика діяльності. Поняття про 

діяльність. Загальні властивості діяльності. Взаємозв’язок діяльності і 

свідомості. Діяльність та імпульсивна поведінка. Діяльність як зовнішня 

(фізична) і внутрішня (психічна) активність.  

Будівля діяльності. Виділення дій і операцій. Мотиви і мети діяльності. 
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Механізми регуляції дій і операцій. Виробництво потреб. Види людської 

діяльності. Характер трудової діяльності: колективність, знарядність, 

продуктивність. Теорія діяльності і предмет психології. Фізіологія рухів і 

фізіологія активності. Принцип єдності діяльності і свідомості; діяльнісний 

підхід у психології. 

 

ТЕМА 10. ОПЕРАЦІОНАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Структура діяльності людини: мета, мотиви, дії. Дія як процес, 

спрямований на досягнення поставленої мети. Дія і рух. Види дій. 

Інтеріоризація й екстеріоризація дій. Опанування діяльністю. Навички і 

вміння. Етапи і чинники продуктивності формування навичок. Перенесення й 

інтерференція навичок. Уміння як використання знань і навичок для 

досягнення мети діяльності. Навички як дія, виконання якої стало потребою. 

Звички. Формування діяльності. 

 

ТЕМА 11. МОТИВАЦІЙНО-ОСОБИСТІСНІ АСПЕКТИ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Природа потреб людини. Потреби та мотиви діяльності. Мотивація в 

структурі вчинку. Види потреб: природні, матеріальні та духовні, соціальні та 

індивідуальні.  Формування потреб . Класифікація  людських  потреб 

по А. Маслоу. Поняття потреб в теорії К. Левіна. Мотив як «опредмечена» 

потреба в діяльнісному підході О. М. Леонтьєва. 

 

ТЕМА 12. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ 

МОТИВАЦІЇ 

Поняття про мотив.  Мотиви діяльності особистості. Різновиди мотивів 

людини: актуальні і потенційні мотиви, предметні і функціональні, 

змістоутворюючі. Проблема усвідомлення, дієвості мотивів, шляхи їхнього 

усвідомлення. 
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Установки, рівні прояву установок. Проблема взаємодії мотивації і 

ситуаційних факторів. Каузальна атрибуція і мотивація. Реакції на стан 

фрустрації. Поняття оптимуму мотивації. Закон Йоркса – Додсона. 

Основні характеристики мотиваційної сфери людини: широта, 

гнучкість, іерархірованість. Соціальна детермінованість і опосередкованість 

інтелектом мотивації людини. Основні етапи розвитку мотиваційної сфери 

людини. Поняття ведучої діяльності і ведучої мотивації. Зміна ведучої 

мотивації і кризи дитячого віку (Д. Б. Эльконин). Експериментальні 

дослідження цілі утворення. Мотиваційні процеси і проблема прийняття 

рішень. 

Спрямованість особистості. Основні форми спрямованості: потяг, 

бажання, прагнення, інтереси, ідеали, переконання. 

 

ТЕМА 13. ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ 

Психологічні теорії мотивації. Специфіка дослідження мотивації в 

біхевіоризмі, психоаналізі, гештальтпсихології, гуманістичній психології, 

сучасної позитивної психології: основні поняття, принципи, представлення 

про механізми, методи дослідження. Класифікація людських потреб (по 

А. Маслоу). Теорія діяльністного походження мотиваційної сфери людини А. 

Н. Леонтьева.  Опредмечування потреб як принцип розвитку мотивів. Теорії 

мотивації в закордонній психології. Питання про активність особистості в 

різних психологічних теоріях. 

Мотивація окремих видів діяльності. Потреба в грі, специфіка її прояву 

в людини. Особливості естетичної і моральної мотивації, їхнього розвитку в 

онтогенезі. Мотиваційні аспекти діяльності. Особливості формування 

мотиваційної сфери в дітей у грі і  навчальній діяльності (А. К. Маркова). 

Емпіричні дослідження мотивації. Проблеми відхилень у 

мотиваційному розвитку людини. Мотивація злочинного поводження. 

Мотивоване поводження як характеристика особистості. Мотивація 

досягнення і утечі. Рівень домагань і самооцінка. Особливості прояву мотивів 



                                                         7 

афіліації і влади. Мотив відкидання. Просоціальне поводження. Агресія і 

мотив агресивності. Типи агресивних дій. Асоціальна особистість. Тенденції 

до агресії і тенденції до придушення агресії. 

 

ТЕМА 14. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНОГО 

ВІДОБРАЖЕННЯ 

Призначення і види емоційних процесів. Емоційні стани. Умови 

виникнення емоційного процесу. Експериментальні дослідження емоцій. 

Обумовленість емоцій потребами і ситуацією. Специфіка психічного 

відображення в емоціях. Емпіричні характеристики емоційних процесів. 

Первинні і похідні характеристики. Подвійність емоцій. (двокомпонентність і 

двозначність). Класифікація емоцій. Основні види емоцій: настрій, біологічні 

або найпростіші емоції, афекти, почуття, стрес, фрустрація. Позитивні 

психічні стани. Негативні психічні стани. Стрес, тривожність. Види почуттів: 

моральні, інтелектуальні, естетичні, праксичні. Емоції успіху-неуспіху, 

емоційний тон, стрес, фрустрація. Рівні емоційних станів. Вираження емоцій. 

Об'єктивні і суб'єктивні показники емоцій, їхня надійність. Експериментальне 

дослідження емоцій. Специфічні особливості емоційних процесів у порівнянні 

з пізнавальними. Співвідношення понять «емоції» і «почуття». Поняття про 

почуття. Функції почуттів. Фізіологічні основи почуттів. Форми переживання 

почуттів.  

 

ТЕМА 15. ТЕОРІЇ ЕМОЦІЙ 

Теоретичні підходи до вивчення емоційних процесів. Розвиток 

представлень про емоції в історії психології. Основні тенденції в інтерпретації 

емоцій. Навчання про афекти Б. Спинозы. Тривимірна  концепція 

почуттів В. Вундта. Представлення Ч. Дарвіна про вираження емоцій. Теорія 

емоцій Джемса - Ланге. Фізіологічні теорії емоцій. Психоаналітична концепція 

емоцій. Розвиток представлення про емоції у вітчизняній психології. 

 



                                                         7 

ТЕМА 16. ПСИХОЛОГІЯ ВОЛІ 

Поняття про волю. Функції волі. Прояви волі. Потяги і бажання. 

Прагнення особистості. Ризик і його види. Вольові якості. Простий і складний 

вольовий акт. Структура складного вольового акту. 

Вольова дія і вольова регуляція. Довільне і вольове регулювання. Різні 

підходи до розуміння і дослідження волі. Тенденція в розвитку представлень 

про волю в історії науки. Теорії волі. Перехід від постановки проблеми волі в 

рамках задачі породження дії до задачі «оволодіння собою». 

Експериментальні й емпіричні дослідження вольової регуляції. Роль різних 

психологічних процесів у вольовій регуляції. Розвиток вольової регуляції в 

онтогенезі. Простий і складний вольовий акт. Властивості волі. Функції волі. 

Вольові якості особистості. Воля як вищий рівень регуляція. Вольові процеси 

і їхнє вивчення. 

 

 

ТЕМА 17. СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНІ ПРОЦЕСИ 

Поняття про відчуття. Значення відчуттів в житті людини і тварини. 

Фізіологічні механізми відчуттів.  

Основні властивості відчуттів: якість, інтенсивність, напруженість. 

Класифікація відчуттів за характером відображення та місцем 

розташуванням; за модальністю. Психофізика відчуттів. Пороги відчуттів. 

Методи виміру порогів. Закони Бугера – Вебера, Вебера – Фехнера. 

Властивості сприйняття. Апперцепція. Фізіологічні основи сприйняття.  

Відчуття і сприйняття як різні форми відображення реальності. 

Специфіка сенсорних і перцептивних образів, умови їхнього 

виникнення. 

Стадії становлення перцептивного образа. Співвідношення 

константності, предметності, цілісності, узагальненості образів сенсорно-

перцептивного діапазону. 
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ТЕМА 18. ПСИХОЛОГІЯ СПРИЙМАННЯ 

Поняття сприймання. Фізіологічний апарат сприймання. Критерії 

класифікації та види сприймання. Основні характеристики сприйняття. 

Властивості сприйняття: предметність, константність, цілісність, 

структурність, вибірковість, свідомість. Теорії сприйняття: гештальт-теория, 

теорія перцептивних гіпотез, когнітивні схеми і стилі, екологічна теорія й ін. 

Проблеми уродженого і придбаного в сприйнятті. Основні 

експериментальні ситуації дослідження даної проблеми: вивчення сприйняття 

немовлят, тварин, вирощених у штучних умовах, осіб з патологією зору. 

Основні результати досліджень. Научання і сприйняття. Сприйняття і 

діяльність. Експериментальні дослідження А. Н. Леонтьева й А. В. Запорожця. 

Природа перцептивних дій. 

Процес сприйняття простору: сприйняття величини, форми, об'ємності і 

далекості предметів. Дослідження конфігуративних аспектів перцептивного 

образа. Феноменальні характеристики фігури і тла. Бінокулярний зір. Зорові 

ілюзії. Сприйняття руху. Основні ознаки сприйняття реального руху. Дві  

системи сприйняття руху: зображення - сітківка й око - голова. Сприйняття 

часу. Механізми сприйняття часу. Поняття про тимчасові відрізки. 

Поняття про константність сприйняття. Види константності (величини, 

форми, кольору, швидкості, глибини). Розбіжність реального і сприйманого 

простору. Константність як феномен безпосереднього сприйняття. 

Дослідження предметності сприйняття в умовах оптичних перекручувань. 

Види оптичних перекручувань (інверсія, реверсія, зсув у просторі і часі, зміна 

кольоровості й ін.). Дослідження з формування нових перцептивних образів. 

Формування «зорових образів» у сліпоглухонімих дітей. Створення штучних 

органів почуттів і формування в сліпих «шкірного зору». 

Галюцинації та ілюзії. 

 

ТЕМА 19. ПСИХОЛОГІЯ УВАГИ 

Поняття уваги.  



                                                         7 

Особливості уваги в порівнянні з іншими психічними явищами і 

процесами. Дискусія про психічний статус уваги і його природі. Увага як 

загальний компонент психічних процесів. Нейрофізіологічний апарат уваги. 

Види уваги.  Види уваги: мимовільна (первинна), довільне (вторинна), 

послідовна. Важливість практичного, педагогічного значення послідовної  

уваги. 

Властивості уваги. Обсяг уваги. Концентрація, стійкість, коливання 

уваги. Залежність стійкості уваги від характеру матеріалу, виду діяльності й 

установки особистості. Теорії уваги. Переключення і розподіл уваги. 

Вибірковість уваги. Уважність.  

Ясність і виразність змісту, свідомості - основна феноменальна 

характеристика уваги. Використання методу самоспостереження для опису 

явищ і властивостей уваги. Дослідження уваги в когнітивній психології. 

Вибірковість - один з важливих аспектів уваги. Увага, зусилля і мотивація. 

Структура діяльності й увага. Зв’язок уваги з механізмами регуляції й 

організації діяльності. Увага як дія контролю (П. Я. Гальперин). Розвиток 

уваги. Стадії та фактори розвитку уваги. Облік і оцінка різних властивостей 

уваги стосовно до різних видів діяльності людини. Розвиток уваги. 

Планомірне, поетапне формування уважності школярів. Дослідження 

порушення уваги в клініці і його значення. 

 

ТЕМА 20. ПСИХОЛОГІЯ ПАМ’ЯТІ 

Пам’ять. Пам’ять як універсальний інтегратор психіки. Пам’ять як 

загальний компонент усіх психічних процесів. Загальне представлення про 

пам’ять.  

Основні факти і закономірності психології пам’яті. 

Нейрофізіологічний апарат пам’яті. Запам’ятовування. Відтворення. 

Пригадування, ремінісценція. 

Класифікація видів пам'яті. Процеси пам’яті і їхні основні 

характеристики. Теорія механізмів пам’яті. Аномалії пам’яті. Дослідження 
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порушень пам’яті. Представлення - відтворений образ предмета. Аналіз 

співвідношення довільного і мимовільного запам’ятовування  в 

роботах А. Н. Леонтьева, А. А. Смирнова і П. І.Зінченко. Пам’ять і діяльність. 

Представлення. Основні характеристики представлення. Відмітні 

характеристики представлення в порівнянні зі сприйняттям. Похідні 

властивості представлень: нестійкість, фрагментарність, узагальненість. Їхнє 

співвіднесення з характеристиками первинних образів. 

Вплив характеру матеріалу (роль обсягу, ступеня  однорідності, 

звичності і свідомості матеріалу). Роль вправи. Вплив рівня научения на 

пам’ять. Пам’ять і научання. Розподіл вправ у часі. Роль установок, мотивації 

й емоційних реакцій. Принципи організації пам’яті. 

Зміна пам’яті в часі. Крива забування Еббінгауза. Дослідження пам’яті в 

когнітивній психології. Модель пам’яті Нормана, модель пам’яті Аткінсона і 

Шіфріна. Роль асоціацій у процесах пам’яті. Пам’ять як сукупність процесів 

прийому, трансформації і збереження інформації. Розвиток і тренування 

пам’яті. Пам’ять як вища психічна функція. 

 

ТЕМА 21. ПСИХОЛОГІЯ УЯВИ 

Поняття уяви. Природа уяви. Нейрофізіологічний апарат уяви. 

Механізми уяви.  

Види уяви. Пасивна, активна уява. Відтворююча і творча 

(перетворююча) уява. Специфічні функції уяви. Уява і творчість. 

Аглютинація. Способи створення образів творчої уяви. Уява й особистість. 

Уява і психічний час (сьогодення, майбутнє, минуле). Уява як наскрізний 

психічний процес, симетричний пам’яті, але протилежно спрямований. (Л. М. 

Веккер). Загальна характеристика уяви і його роль у психічній діяльності. 

Види уяви. Класифікація по ступені навмисності: довільне і мимовільне.  Уява, 

що відтворює. Творча уява. Розвиток уяви.   

 

ТЕМА 22. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ МИСЛЕННЯ 
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Поняття про мислення. Загальна характеристика мислення, операції 

мислення.  

Мислення і предметно-практична діяльність. Задача як об’єкт мислення. 

Соціальна значимість досліджень мислення. Основні підходи до вивчення 

мислення. Методи досліджень мислення. Спостереження, експеримент, аналіз 

продуктів діяльності, бесіда у вивченні мислення. Метод і методики вивчення 

мислення. Характеристика клінічного методу. Метод міркування вголос і його 

відмінність від інтроспекції. 

Методика навідних задач. Психофізіологічні дослідження 

співвідношення мислення і мови, мислення й емоцій. Тестування інтелекту і 

креативності. Поняття про валідність і надійність тестів. Аналіз продуктів 

творчості. Формуючий експеримент у дослідженні природи розумових дій. 

Основні якості розумової дії й умови його формування. 

Вивчення мислення як пізнавального процесу. Представлення про 

суб’єкт розумової діяльності. Принцип єдності афекту й інтелекту. Мислення 

і самосвідомість. Емоційна регуляція розумової діяльності. Мислення і 

мотивація. Мислення і цілеутворення. Прийняття задачі суб’єктом. Специфіка 

творчих задач. Види проблемних ситуацій. Представлення про 

операціональний склад процесу рішення задач, його засоби і способи. 

Проблемний характер, фазова динаміка розумового процесу. 

Розвиток мислення в антропогенезі. Розвиток мислення у філогенезі. 

Принципові відмінності людського мислення від розумного поводження 

тварин. Основні стадії розвитку мислення в онтогенезі. Дослідження діючого 

і  наочно-образного мислення. Розвиток дискурсивного мислення, види і рівні 

узагальнення, філо-, соціо- і онтогенез мислення. Розвиток понятійного 

мислення. Уява і творче мислення. 

Мислення як процес, включений у спільну предметно-практичну 

діяльність і спільну розумову діяльність. Мислення і спілкування різного типу. 

Емпатія як вид інтуїтивного мислення. Спеціалізовані форми впливу на 

мислення: раціональна психотерапія. Розвиваюче навчання. Методи 
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підвищення ефективності творчої діяльності. Уява і творче мислення. Творча 

особистість. Емпіричні описи творчої особистості. 

Засоби активізації мислення. 

 

ТЕМА 23. ТЕОРІЇ МИСЛЕННЯ 

Асоціаністска теорія. Формально логічний підхід (Т. Циген). Теорія 

Вюрцбургскої школи. Мислення як внутрішня дія. Поняття інтелектуальної 

операції О. Зельца. Стадії мислення по А. де Гроту. Гештальтістка теорія 

мислення. Мислення як акт переструктурування ситуації. Погляди Дж. 

Міллера, Ю. Галантера і К. Прібрама на можливість використання категорій 

«план» і «образ» при формуванні біхевіорістської теорії мислення. 

Психоаналіз - мислення як мотиваційний процес, засновані на несвідомих 

первинних мотивах. Теорія аутичної мислення (Е. Блейлер). Вивчення зв’язку 

мислення з рівнем домагань і вплив на цей процес мотивації досягнення в 

рамках когнітивної теорії мотивації. Когнітивний дисонанс Л. Фестингера. 

Операціональна концепція інтелекту Ж. Піаже і його співробітників. Теорія 

онтогенетичного розвитку мислення. Теорія поетапного формування розумових дій П. 

Я. Гальперіна. Теорія мислення як системи обробки інформації. Діяльна теорія 

мислення. 

 

ТЕМА 24. ПСИХОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУ 

Мислення і проблема «штучного інтелекту». Загальне поняття про 

штучний інтелект як функціональних можливостях комп’ютера вирішувати 

задачі, що вимагають інтелекту, якщо вони вирішуються людиною. Проблема 

співвідношення інтелекту комп’ютера і людського мислення. Структура 

інтелекту. Мислення й інтелект. Свідомість і мислення. 

 

ТЕМА 25. МИСЛЕННЯ І МОВЛЕННЯ. 

Мова і мовна діяльність. Специфіка вивчення мови в психології. Основні 

проблеми і методи психолінгвістики. Поняття мовної діяльності і мовної дії. 
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Види і функції мови. Усна, письмова, монологічна, діалогічна, внутрішня 

мова. Функції мови: комунікативна, засіб мислення, сігніфікативна, 

номінативна, індикативна. Теорії породження мови. Розвиток понятійного 

мислення. Мова, свідомість і мислення. Фізіологічні механізми мовної 

діяльності. 

Мова і мова. Мова і спілкування. Функції мови. Різні види мови. Мова і 

мислення. Механізми породження і розуміння мови. Розвиток мови в 

онтогенезі. Виникнення і перші етапи розвитку мови дитини. Проблема 

езопової мови, розвиток письмової мови в дитини. Теорії сприйняття мови 

(акустичний, моторна, аналіз через синтез і ін.). Психосемантика, вербальне і 

невербальне спілкування.  
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Критерії та засоби  оцінювання  успішності навчання: 

 

З навчальної дисципліни «Загальна психологія» передбачено 

оцінювання презентацій результатів виконаних завдань, контрольних питань, 

тестових завдань, екзаменаційних білетів, результатів досліджень.  

 

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Відмінно 90 – 100  A 

 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 

сформовані необхідні практичні навички та вміння. У випадках, коли  студент 

глибоко  й  впевнено  засвоїв  весь матеріал, послідовно,   вірно його  відтворює. 

Може пов’язати  теоретичні  та практичні  сторони дисципліни  (особливо у 

контексті  діяльності практичного психолога), вільно відповідає  на 

нестандартні  запитання, показує  знання  монографічного матеріалу  з питання, 

вірно обґрунтовує наукові поняття , володіє  навичками  виконання  практичних 

завдань,  виявляє  вміння самостійно  узагальнювати  матеріал, не допускає при 

цьому  помилки. 

  

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Добре 83 – 89  B 

75 - 82 С 

 

Питання, винесені на розгляд,  засвоєні у повному обсязі; в основном 

сформовані практичні навички та вміння; всі завдання виконані в повному 

обсязі з неточностями. Бали виставляються у випадках, коли  студент знає 

програмний  матеріал, не допускає  суттєвих недоліків у відповіді, може  вірно  

використовувати теоретичні положення й володіє навичками  при виконанні 

практичних завдань. 
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За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Задовільно 68 – 74  D 

60 - 67 E 

 

Питання, винесені на розгляд . у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення. У випадках, коли студент засвоїв лише основний  матеріал, але  

погано орієнтується  в окремих  положеннях, припускається  помилок або 

недоліків  у формулюваннях, порушує логіку та  послідовність  у викладенні  

програмного матеріалу  та має складнощі при виконанні  практичних завдань.  

 

За національною 

шкалою 

За 100 бальною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

35 – 59  FX 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним курсом 

0 – 34  f 

 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, практичні навички та 

вміння сформовані недостатньо; більшість завдань виконано, деякі містять 

істотні помилки; або у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо 

значної частини  програмного матеріалу, припускається  суттєвих помилок, з 

великими  труднощами  виконує практичну роботу. 

0 балів виставляється у випадку, коли студент відсутній на занятті. 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і 

вмінь  за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік). 
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ДОДАТОК 2 

                                                 До робочої програми з навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ « ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 
  

 

Освітній ступень перший (бакалаврський) 

                                  Спеціальність  053 « Психологія» 

                             На 2019 /2020 навчальний рік 
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доповнено: Підручник/ С.Д. Максименко-К.:ЦУЛ, 2010 

4.Максименко С. Д. Загальна психологія: Навч. посіб.- 2-е вид. Київ: Центр 

навч. літ., 2004. 
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3.   Підручники: 

1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. Санкт-

Петербург: Питер, 2001. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование. Санкт-Петербург: 

Питер, 2001. 

3. Бондаренко А. Ф. Основы психології: Учебник. Київ: Освіта України, 

2009.  

4. Бочарова С. П. Психология и память: Теория и практика для обучения 

и работы. Харьків: Гуманитарный центр, 2007.  

5. Бродовська В. Й., Грушевський В. О. Тлумачний російсько-

український словник психологічних термінів. Київ: Професіонал, 2007. 

6. Варій М. Й. Загальна психологія: Підручник. Київ: Центр учбової 

літератури, 2007.  

7. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Москва, 2001. 

8. Гамезо М. В. Атлас по психологии. Москва, 2001. 

9. Годфруа Ж. Что такое психология? / в 2-х т.т. 3-е изд. Москва: изд-во 

Мир, 2004. 

10. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посіб.  

Київ: Професіонал, 2004.  

11. Дрозденко К. С. Загальна психологія у практичному вимірі: 

Підручник.  Київ: Професіонал, 2007.  

12. Еникеев М. И. Психологический энциклопедический словарь. 

Москва: Проспект, 2010.  

13. Зазнюк С. Психологія мотивації. Київ, 2002. 

14. Когнитивная психология: Учебник. Москва: ПЕР СЭ, 2002.  

15. Климов Е. А. Психология: Учеб. Москва: ЮНИТИ, 1997.  

16. Козлов В. В. Интегративная психология: Пути духовного поиска, или 

освящение повседневности: Моногр. Москва: Психотерапия, 2007.  

17. Маклаков А. Г. Общая психология: Учеб. Санкт-Петербург: Питер, 

2005. 
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18. М’ясоїд П. А. Курс загальної психології. / у 2-х томах. Т.1.: підручник   

К.: Алерта, 2011.  

19. Немов Р. С. Общая психология: Учебник. Москва: Гуманит. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

20. Немов Р. С. Психология: В 3-х кн. Кн.1. Общие основы психологии: 

Учеб. 5-е изд. Москва: Гуманит. центр ВЛАДОС, 2004. 

21. Общая психология: Энциклопедический словарь в 6-ти томах/ Под 

ред. А. В. Петровського. Москва: ПЕРСЭ, 2005.  

22. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. Київ: Либідь, 2005.  

23. Психология: Учеб./ Под ред. А. А.Крылова. Москва: Проспект, 2000.  

24. Психология памяти: Хрестоматия / Ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. 

Романов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: АСТ; Астрель, 2008.  

25. Статіонова Н. П. Психологія. Опорний конспект лекцій. Київ,2004. 

26. Столяренко Л. Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону, 2004. 

 

4. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

1. Айсмонтас Б. Б. Общая психология: Тексты. Москва: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003.  

2. Варій М. Й. Психологія: Навч. посіб. Київ: Центр учбової літ., 2007.  

3. Видатні психологи: біографічний довідник. / сост. Т. Шаповал. Київ: 

Вид. дім «Шкіл. світ», 2005.  

4. Гальперин П. Я. Лекции по психологи: Учеб. пособ. Москва: КДУ, 

2005. 

5. Головінський І. З. Праці з психології. Київ: Аконіт, 2008.  

6. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: 

от понимания к технологии: Учеб. пос. Москва: Смысл, 2005. 

7. Дрозденко К. С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. посіб.  

Київ: Професіонал, 2004. 

8. Загальна психологія: Практикум: Навч. посіб./ В. В. Волошина та ін.  

Київ: Каравела, 2005.  



                                                         7 

9. Забродин Ю. М. Психология личности и управление человеческими 

ресурсами. Учебно-метод. Пособие для вузов. Москва, 2002. 

10. Загальна психологія: Навчальний посібник рекомендовано МО 

України. Київ, В. Д. «Професіонал», 2004. 

11. Загальна психологія. Хрестоматія: Навч. посіб. Київ: Каравела, 2007.  

12. Загальна психологія в таблицях і схемах. / К. С. Дрозденко: 

Навчальний посібник  Київ: В. Д. «Професіонал», 2004. 

13. Ильин Е. П. Эмоции и чувства: учеб. пособ. Санкт-Петербург: Питер, 

2011.  

14. Канеман Д. Внимание и усилие: Пер. изд. Москва: Смысл, 2006.  

15. Ковальчук М. Історія психології. Навчальний посібник. Київ,2004. 

16. Корольчук М. С., Крайнюк В. М. Психологія: Схеми, опорні 

конспекти, методики: Навч. посіб. Київ: Ельга, 2007.  

17. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях: учеб. 

пособ. Санкт-Петербург: Питер, 2006.  

18. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика 

смысловой реальности: Моногр.: Учеб. пособ. Москва: Смысл, 2007.  

19. Лурия А. Р. Лекции по общей психологи: Учеб. пособ. Санкт-

Петербург: Питер, 2004. 

20. Маклаков А. Г. Общая психология: ответы на экзаменационные 

билеты. Санкт-Петербург: Питер, 2011.  

21. Максименко С. Д. Загальна психологія (англійською мовою): навч. 

посіб./ С.Д. Максименко.  Вінниця: Нова книга, 2005.  

22. М’ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. Київ: 

Вища школа, 2000.  

23. Пальм Г. А. Загальна психологія: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2009. 

24. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: Учеб. пособ. СПб.: 

Питер, 2004. 

25. Русинка І. Психологія: Навч. посіб. Київ: Знання, 2007.  

26. Спиридонов В. Ф. Психология мышления: Решение задач и проблем: 
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Учеб. пособ. Москва: Генезис, 2006.  

27. Трофимова Н. М. Общая психология: практикум: учеб. пособ. Санкт-

Петербург: Питер, 2005. 

28. Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. 2-

е изд., перер. и доп. Москва, 2002. 

29. Цимбалюк І. П. Психологія: Навчальний посібник. Київ: В. Д. 

«Професіонал», 2004. 

30. Цимбалюк І. П., Яницька О. Ю. Загальна психологія: Навч. пособ. М 

дульно-рейтинг. курс для студентів ВНЗ. Київ: Професіонал, 2004.  

31. Штейнмец А.Э. Общая психология: учеб. пособ. 2-е изд., перераб.  

Москва: Академия, 2010.  

 

Інтернет-ресурси: 

 

twirpx.com/file/524552/ 

knigi.tr200.ru/f.php?f...p=0 

student-library.net/.../86-1-0-1043 

alleng.ru/edu/philos3.htm  

monsimulacres.at.ua/load/12 

ladoshki.com/?books...29 

chitalka.info/gumaniratni_nauki.html 

konspect.com/philosophy.html 

iphonebooks.info/1310-flosofya-spscherba 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/524552/
http://www.konspect.com/philosophy.html
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                                                                       ДОДАТОК 1.1 

                                                   До Робочої програми з навчальної                                                                                                      

дисципліни 

                                      ЗАТВЕРЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського  

                                                         державного університету 

                                             внутрішніх справ 

                                                                                          ( Л.Р. Наливайко) 

                                                                                                                 2019 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 

                                 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

                     Освітній рівень перший (бакалаврський) 

                      Спеціальність 053 « Психологія» 

                       

                        На  2019/2020 навчальний рік 

Форма навчання ДЕННА  Обсяг 6 кредитів ЄКТС ( 120 годин) 

Курс 1 Групи МБ-ПС-921, Б-ПС-941/942 

 

№ 

з\

п 

                             

                       

                                ТЕМИ  

у
сь

о
го

 

го
д

и
н

 

   З  викладачем 

 С
ам

о
ст

. 

р
о
б

о
та

 

А
у
д

. 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

.,

п
р
ак

ти
ч
н

і 

1 2 3 4 5 6  8 

 

1 

Тема 1. Психологія як наука.Предмет 

психології, її завдання та методи. 

Розвиток поглядів на предмет в історії 

психології 

10 6 4 2  4 

2 
Тема 2. Основні напрями психологічної 

науки 
8 4 2 2 

 а
 4 

3 Тема 3. Психіка і мозок 8 4 2 2  4 
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4  Виникнення і розвиток психіки і 

свідомості 

Тема 4. Виникнення і розвиток психіки 

в філогенезі. 

7 3 1 2 

 

4 

5 Тема 5. Свідомість людини як вищий 

рівень відображення 
8 4 2 2 

 
4 

6 Тема 6. Несвідомі психічні явища 
7 3 1 2  4 

7 Тема 7. Психологія особистості 

Індивідуально-психологічні особливос-

ті  особистості 

12 6 2 4  6 

Усього годин за І семестр 60 30 14 16  30 

ІІ семестр 

9  Загально-психологічна теорія 

діяльності 

 Тема 9. Загально-психологічна теорія 

діяльності 

6 4 2 2  2 

10 Тема 10. Операційно -технічні аспекти 

діяльності 
6 4 2 2  2 

11 Тема 11. Мотиваційно-особистісні 

аспекти діяльності 
6 4 2 2  2 

12  Психологія мотивації та емоційно-

вольового регулювання поведінки й 

діяльності 

Тема 12. Основні поняття та проблеми 

психології мотивації 

6 4 2 2  2 

13 Тема 13. Теорії мотивації 6 4 2 2  2 

14 Тема 14. Загальна характеристика 

емоційного відображення 
11 8   4 4  3 

15 Тема 15. Теорії емоцій 16 8 4 4  3 

16 Тема 16. Психологія волі 8 4 2 2  4 

Усього годин за ІІ семестр 
60 40 20 20  20 

Разом за навчальний рік                          120    70       34        36             50  

Форма підсумкового контролю                      залік 

Розглянуто  і схвалено на засіданні кафедри психології т педагогіки, 

протокол від «               2019 №    

Завідувачка кафедри                                               Л.Л.Сушенцева 

психології та педагогіки 
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 ДОДАТОК 1.2 

                                                   До Робочої програми з навчальної                                                                                                      

дисципліни 

                                      ЗАТВЕРЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського  

                                                         державного університету 

                                             внутрішніх справ 

                                                                                          ( Л.Р. Наливайко) 

                                                                                                                 2019 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 

                                 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

                     Освітній рівень перший (бакалаврський) 

                      Спеціальність 053 « Психологія» 

                       

                        На  2019/2020 навчальний рік 

Форма навчання ЗАОЧНА  Обсяг 4 кредитів ЄКТС ( 180 годин) 

Курс 2,  Група БЗ-ПС-841 

 

3 СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

№ 

з\

п 

                             

                       

                                ТЕМИ  

у
сь

о
го

 

го
д

и
н

 

   З  викладачем 

Ін
д

и
в
ід

. 

р
о
б

о
та

 

С
ам

о
ст

. 

р
о
б

о
та

 

А
у
д

. 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

.,

п
р
ак

ти
ч
н

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІІ семестр 

17  Психічне відображення як процес, 

його рівні та форми. 

Тема 17. Сенсорно-перцептивні процеси  13 3 1 2  10 

18 Тема 18. Психологія сприймання 11 1 1   10 

19 Тема 19. Психологія уваги 11 1 1   10 

20 Тема 20. Психологія пам’яті. 13 3 2     1  10 
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21 Тема 21. Психологія уяви. 12 2 1 1  10 

 Усього годин за 3 семестр 60 10 6 4  50 

22  Психологія мислення та інтелекту. 

Тема 22. Предмет психології мислення. 12 2 1 1  10 

23 Тема 23 . Теорія мислення 12    2 1 1  10 

24 Тема 24. Психологія інтелекту 18 3 1 2  15 

25 Тема 25. Мислення і мовлення 18 3 1 2  15 

Усього годин за 4 семестр 60 10 4 6  50 

Усього годин 120 20 10 10   100 

 

 

 

 

Розглянуто  і схвалено на засіданні кафедри психології т педагогіки, 

протокол від «               2019 №    

Завідувачка кафедри                                               Л.Л.Сушенцева 

психології та педагогіки 
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ДОДАТОК 1.3 

                                                   До Робочої програми з навчальної                                                                                                      

дисципліни 

                                      ЗАТВЕРЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського  

                                                         державного університету 

                                             внутрішніх справ 

                                                                                          ( Л.Р. Наливайко) 

                                                                                                                 2019 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 

                                 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

                     Освітній рівень перший (бакалаврський) 

                      Спеціальність 053 « Психологія» 

                       

                        На  2019/2020 навчальний рік 

Форма навчання ДЕННА  Обсяг 5 кредитів ЄКТС ( 150 годин) 

Курс 2,  Група Б-ПС-841 

 

4 СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

№ 

з\

п 

                             

                       

                                ТЕМИ  

у
сь

о
го

 

го
д

и
н

 

   З  викладачем 

Ін
д

и
в
ід

. 

р
о
б

о
та

 

С
ам

о
ст

. 

р
о
б

о
та

 

А
у
д

. 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

.,

п
р
ак

ти
ч
н

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ІІІ семестр 

17  Психічне відображення як процес, 

його рівні та форми. 

Тема 17. Сенсорно-перцептивні процеси  14 4 3 1  10 

18 Тема 18. Психологія сприймання 15 5 3 2  10 

19 Тема 19. Психологія уваги 24 9 4 5  15 

20 Тема 20. Психологія пам’яті. 22 7 3     4  15 
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21 Тема 21. Психологія уяви. 15 5 1 4  10 

 Усього годин за 3 семестр 90 30 14 16  60 

22  Психологія мислення та інтелекту. 

Тема 22. Предмет психології мислення. 25 10 5 5  15 

23 Тема 23 . Теорія мислення 20   10   5 5  15 

24 Тема 24. Психологія інтелекту 20   10 5 5  10 

25 Тема 25. Мислення і мовлення 20   10 5 5  10 

Усього годин за 4 семестр 90 40 20 20  50 

Усього годин 180 70 34 36   110 

 

 

 

 

Розглянуто  і схвалено на засіданні кафедри психології т педагогіки, 

протокол від «               2019 №    

Завідувачка кафедри                                               Л.Л.Сушенцева 

психології та педагогіки 
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    ДОДАТОК 1.4 

                                                   До Робочої програми з навчальної                                                                                                      

дисципліни 

                                      ЗАТВЕРЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського  

                                                         державного університету 

                                             внутрішніх справ 

                                                                                          ( Л.Р. Наливайко) 

                                                                                                                 2019 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 

                                 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

                     Освітній рівень перший (бакалаврський) 

                      Спеціальність 053 « Психологія» 

                       

                        На  2019/2020 навчальний рік 

Форма навчання ЗАОЧНА  Обсяг 5 кредитів ЄКТС ( 150 годин) 

Курс 1 Групи БЗ-ПС-941 

 

№ 

з\

п 

                             

                       

                                ТЕМИ  

у
сь

о
го

 

го
д

и
н

 

   З  викладачем 
 С

ам
о
ст

. 

р
о
б

о
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А
у
д

. 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

.,

п
р
ак

ти
ч
н

і 

1 2 3 4 5 6  8 

 

1 

Тема 1. Психологія як наука.Предмет 

психології, її завдання та методи. 

Розвиток поглядів на предмет в історії 

психології 

9 2 2   7 

2 
Тема 2. Основні напрями психологічної 

науки 
7    4 3 1 

  

3 

3 Тема 3. Психіка і мозок 1 1 1    
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4  Виникнення і розвиток психіки і 

свідомості 

Тема 4. Виникнення і розвиток психіки 

в філогенезі. 

6 1  1 

 

5 

5 Тема 5. Свідомість людини як вищий 

рівень відображення 
5    

 
5 

6 Тема 6. Несвідомі психічні явища 
15     15 

7 Тема 7. Психологія особистості 

Індивідуально-психологічні особливос-

ті  особистості 

17 2  2  15 

Усього годин за І семестр 60 10 6 4  50 

ІІ семестр 

9  Загально-психологічна теорія 

діяльності 

 Тема 9. Загально-психологічна теорія 

діяльності 

12 2 2    10 

10 Тема 10. Операційно -технічні аспекти 

діяльності 
11 1  1  10 

11 Тема 11. Мотиваційно-особистісні 

аспекти діяльності 
11 1  1  10 

12  Психологія мотивації та емоційно-

вольового регулювання поведінки й 

діяльності 

Тема 12. Основні поняття та проблеми 

психології мотивації 

5     5 

13 Тема 13. Теорії мотивації 6 1  1  5 

14 Тема 14. Загальна характеристика 

емоційного відображення 
13 3   2 1  10 

15 Тема 15. Теорії емоцій 20     20 

16 Тема 16. Психологія волі 12     12 

Усього годин за ІІ семестр 
90 8 4 4  82 

Разом за навчальний рік                         150      18       10        8            132 

Форма підсумкового контролю                       

Розглянуто  і схвалено на засіданні кафедри психології т педагогіки, 

протокол від «               2019 №    

Завідувачка кафедри                                               Л.Л.Сушенцева 

психології та педагогіки 
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