
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

Освітньо-професійні програми Дизайн одягу,  
Перукарське мистецтво та декоративна косметика, Графічний дизайн, Медіадизайн, 

Декоративне мистецтво  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

  
спеціальність 022 Дизайн  

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни ПСИХОЛОГІЯ  

Викладач Моренко Ольга Миколаївна 
Контактний 
телефон 

0664885545 

Посилання https://designkhnnra.wixsite.com/mysite/normativne-zabezpechennya-diyalnost 

Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю понеділок-п’ятниця   
з 13.40 до 16.00  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (0664885545) в 
робочі дні з 9.00 до 17.00 

  

Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Психологія» розроблено 

відповідно до освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн  галузі знань 02 Культура і 
мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є основні психологічні положення, теорії, 
концепції, категорії, явища психічного життя людини; механізми 
функціонування психіки людини, закономірності розвитку та формування 
особистості в процесі міжособистісної взаємодії. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: Філософія, Соціологія, Діловий етикет, 
Соціальні рекламні комунікації 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Загальні питання психології. 
Змістовий модуль 2. Психічні процеси та стани. 
Змістовий модуль 3. Психологічна характеристика особистості і діяльності. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: розширення пізнавальної сфери студентів, 
надання знань в галузі загальної психології, формування уявлень про 
розвиток психіки та свідомості, про психічні процеси та індивідуально-
психологічні властивості особистості, про особливості поведінки 
особистості у діяльності та спілкуванні. 
Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з основними 
питаннями загальної психології: предметом, станом, структурою, 
завданнями і методами сучасної психології; формування наукового підходу 
до вивчення особливостей психічного життя людини й законів розвитку й 
функціонування психіки; формування уявлень про психічні явища і процеси 
як важливі компоненти людської діяльності, про типи темпераменту, 
особливості характеру, а також про емоціонально-вольові якості 
особистості, їх проявлення у діяльності та спілкуванні; ознайомлення 
студентів з психологічними поглядами, теоріями та науковими працями 
видатних вчених.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: етапи становлення психологічної науки та її місце в системі 
сучасних знань; основний категоріально-понятійний апарат дисципліни; 
основні властивості психічних процесів, основні психологічні підходи до 
вивчення особистості; мати уявлення про різні типи темпераменту, про 
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особливості характеру людини, здібності, про структуру особистості, про 
розвиток психіки і свідомості. 
вміти: застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних 
завдань;використовувати знання з психології у своїй подальшій 
професійній діяльності; використовувати методи психологічного 
дослідження (спостереження, опитування, тестування, моделювання 
тощо); визначати певні психічні явища, та відрізняти їх одне від одного за 
суттєвими особливостями; визначати особливості протікання різних 
психічних процесів; сприяти розвитку та підвищенню власного творчого 
потенціалу, створенню ділової атмосфери у виробничому процесі.  
компетенцій:  

 інформаційна (спрямована на формування вмінь самостійно шукати, 
аналізувати й добирати необхідну інформацію, організовувати, 
перетворювати, зберігати й передавати її за допомогою реальних 
об’єктів);  

 комунікативна (здатність встановлювати і підтримувати необхідні 
контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що 
забезпечують ефективне спілкування);  

 емпатійна (здатність до співпереживання);  

 соціально-особистісна (здатність навчатися протягом життя, до 
критики й самокритики, креативності, системного мислення; 
наполегливості у досягненні мети; турботи про якість виконуваної роботи; 
толерантності);  

 загальнонаукова (демонстрація ґрунтовних знань методології 
загальної психології; базових психологічних знань);  

 рефлексивна (здатність обирати оптимальне рішення під час 
розв’язання різних ситуацій, помічати свої помилки в роботі та прагнути їх 
виправити). 
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 

 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 

 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  

 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх технологій 
в освітній діяльності. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Загальні питання психології 
Тема 1. Психологія як наука 
Психологія як наука та навчальна дисципліна. Огляд історії виникнення та становлення 

психології. Зміст міфологічного, філософського і наукового етапів розвитку психології. Предмет та 
завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства. Джерела психологічних знань. Поняття 
про побутову та наукову психологію. Сучасна система психологічних знань, предмети вивчення 
теоретичних та практичних галузей психології. Місце психології в системі науки. Поняття психіки, її 
функції та структура. 

Основні філософські питання в контексті їх психологічного тлумачення. Ідеалізм та матеріалізм 
про походження психіки та матерії. Проблема можливості та адекватності пізнання людиною світу та 
себе. Суть теорії психічного відображення. Особливості психічного відображення людини. Фізіологічні 
основи психічної діяльності. ВНД як основа функціонування психіки. 

Тема 2. Свідомість  
Поняття свідомості, диференціація понять психіки та свідомості. Зміст ідеалістичного та 

матеріалістичного тлумачення поняття «свідомість». Пізнавальна, регулятивна, рефлексивна, 
прогностична, комунікативна, креативна функції свідомості. Структура свідомості, її релятивний 
характер. Зміст та вияви компонентів свідомості – знань, цілеспрямованості діяльності, ставлень, 
самосвідомості. Рівні вияву психіки людини. Диференціація свідомих та неусвідомлюваних аспектів 
психіки людини. Філогенетичні та онтогенетичні фактори формування свідомості. 

Тема 3. Психологічне дослідження 

Поняття про психологічне дослідження, його функції та принципи здійснення. Характеристика 
етапів процесу психологічного дослідження. Співвідношення понять «методологія», «метод», 
«методика». Класифікація методів психологічного дослідження. 

Змістовий модуль 2. Психічні процеси та стани 
Тема 4. Відчуття 

Поняття про чуттєвий рівень пізнання людиною дійсності. Відчуття як базовий пізнавальний 
процес. Зміст пізнавальної, орієнтувальної й захисної функцій відчуттів. Поняття сенсорної депривації. 
Робота аналізаторів – фізіологічна основа відчуттів. Класифікація видів відчуттів і їх характеристика. 
Явище взаємодії відчуттів. Основні сенсорні властивості людини. 

Тема 5. Сприймання 
Поняття про сприймання, його значення та фізіологічна основа. Характеристика видів 

сприймання. Аналіз основних властивостей сприймання. Проблема адекватності сприймання 
людиною навколишньої дійсності. Роль сприймання у пізнанні людиною дійсності. 

Тема 6. Увага  
Поняття про психічні стани, їх ознаки. Увага як стан свідомості, її функції та фізіологічні основи. 

Види уваги за спрямованістю та активністю свідомості. Статичні та динамічні властивості уваги. 
Проблема неуважності, її причини та способи подолання. 



Тема 7. Пам’ять 
Поняття про пам’ять як пізнавальний процес, її роль в психічній діяльності людини. Наукові 

підходи до визначення механізмів роботи пам’яті – психологічні та фізіологічні теорії мнемічної 
діяльності. Класифікація видів пам’яті за об’єктом, тривалістю збереження матеріалу, активністю 
свідомості. Процеси пам’яті, їх функції та механізми роботи. Мнемічні якості людини. 

Тема 8. Мислення 

Поняття про раціональний рівень пізнання. Мислення як пізнавальний процес, його специфіка та 
функції. Опосередкований та узагальнений характер розумової діяльності людини. Фізіологічні основи 
мислення. Поняття про види, форми та операції мислення. Характеристика простих та складних 
операцій мислення людини. Види мислення: альтернативні класифікації. Поняття про вербальні та 
невербальні форми мислення, їх зміст. Індивідуальні розумові якості людини. Поняття про інтелект. 
Роль мислення в інтелектуальній діяльності людини. 

Тема 9. Мовлення 
Поняття про мову та мовлення як психологічні категорії. Функції мови та мовлення в психічній 

діяльності людини. Види мовлення та їх характеристика. Розвиток мовлення в процесі формування 
особистості. 

Тема 10. Уява 
Поняття про уяву як специфічний пізнавальний процес, її функції. Види уяви та їх характеристика. 

Механізми створення нових образів уявою. Роль уяви в творчій діяльності людини. 
Тема 11. Емоції та почуття 
Поняття про афективну сферу психіки, її функції для особистості. Позитивні та негативні наслідки 

дії афективного простору особистості. Взаємозв’язок афективної сфери з іншими проявами психіки 
людини. Емоції та почуття, їх диференціація. Фізіологічні основи переживання емоцій та почуттів, їх 
вісцеральні та експресивні прояви. Види емоцій та почуттів: альтернативні класифікації. 
Характеристика типових емоційних станів людини. Поняття афективної культури особистості, її 
виховання. 

Тема 12. Воля 
Поняття про волю як психологічну категорію, її функції в психічній діяльності людини. Філософські 

та фізіологічні основи вольової регуляції. Аналіз вольових дій. Вольові якості особистості. 
Змістовий модуль 3. Психологічна характеристика особистості та діяльності 
Тема 13. Особистість. Самосвідомість особистості 
Диференціація та співвідношення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність». 

Альтернативні підходи до тлумачення поняття особистості у психології. Психологічна структура 
особистості, її релятивізм та функціональне призначення. Зміст структури особистості за 
А. В. Петровським та К. К. Платоновим. Аналіз факторів формування особистості в онтогенезі. 
Особистість як суб’єкт та об’єкт соціальної взаємодії. Поняття про соціальні ролі особистості, 
характеристика їх ознак та видів. 

Поняття про самосвідомість. Функції самосвідомості в психічній діяльності людини. Структура 
самосвідомості. Образ «Я» – центральний компонент структури самосвідомості, його зміст та вияви. 
Рефлексія як механізм самоусвідомлення та самоаналізу. Самооцінка, її види та механізми 
формування. Проблема впливу самооцінки на психічне здоров’я особистості. Поняття про рівень 
домагань. Психологічний захист, його зміст та призначення. Робота конструктивних та деструктивних 
механізмів психологічного захисту. 

Тема 14. Діяльність  
Поняття про діяльність, її функції та фізіологічні основи. Психологічна структура діяльності. 

Аналіз базових психологічних результатів діяльності. Основні онтогенетичні види діяльності людини. 
Тема 15. Темперамент і характер 
Поняття про темперамент як індивідуальну психічну властивість людини. Проблема типології 

темпераментів. Властивості темпераменту. Проблема корекції проявів темпераменту людини. 
Поняття про характер як психічну властивість особистості. Огляд історії розвитку 

характерологічних вчень. Фізіологічні основи формування та вияву характеру. Місце характеру в 
загальній структурі особистості, його зв’язок з темпераментом. Структура рис характеру. Проблема 
співвідношення індивідуального та типового у характері. Поняття акцентуації рис характеру. Механізми 
формування характеру в онтогенезі. Поняття національного характеру. 

Тема 16. Здібності 

Поняття про здібності, їх природу. Види здібностей та їх характеристика. Кількісний та якісний 
вияв здібностей. Рівні розвитку здібностей. Проблема виявлення й розвитку здібностей. 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Загальні питання психології 

1. Психологія як наука 5 1 1 – – 3 

2. Свідомість 5 1 1 – – 3 

3. Психологічне дослідження 5 1 1 – – 3 

Разом за змістовим модулем 1 15 3 3 – – 9 

Змістовий модуль 2. Психічні процеси та стани 

4. Відчуття 6 1 1 – – 4 

5. Сприймання 6 1 1 – – 4 

6. Увага 6 1 1 – – 4 

7. Пам’ять 6 1 1 – – 4 

8. Мислення 6 1 1 – – 4 

9. Мовлення 6 1 1 – – 4 

10. Уява 6 1 1 – – 4 

11. Емоції та почуття 6 1 1 – – 4 

12. Воля 6 1 1 – – 4 

Разом за змістовим модулем 2 54 9 9 – – 36 
Змістовий модуль 3. Психологічна характеристика особистості і діяльності 

13. Особистість. Самосвідомість 5 1 1 – – 3 

14. Діяльність 5 1 1 – – 3 

15. Темперамент і характер 5 1 1 – – 3 

16. Здібності 6 1 1 – – 4 
Разом за змістовим модулем 3 54 9 9 – – 36 

Разом 90 16 16 – – 58 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 1 Психологія як наука 1 

2 2 Свідомість 1 

3 3 Психологічне дослідження 1 

4 4 Відчуття 1 

5 5 Сприймання 1 

6 6 Увага 1 

7 7 Пам’ять 1 

8 8 Мислення 1 

9 9 Мовлення 1 

10 10 Уява 1 

11 11 Емоції та почуття 1 

12 12 Воля 1 

13 13 Особистість. Самосвідомість 1 

14 14 Діяльність 1 

15 15 Темперамент і характер 1 

16 16 Здібності 1 

Разом 16 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 1 

Психологія як наука 
За першоджерелами визначити матеріалістичне та ідеалістичне розуміння 
природи психіки. Погляди Р.Декарта, Лейбніца, В.Келера, В.Джеймса, 
В.Вундта. Результати представити у вигляді таблиці 

3 

2 2 
Свідомість 

1. Здійснити словникову роботу (визначити зміст понять):  
3 



- розвиток: диференціація, інтеграція, гетерохронність, компенсація 
розвитку, інтерпсихічне, інтрапсихічне, криза, психічне новоутворення, 

сензитивний період, зона актуального розвитку, зона найближчого розвитку; 
- рефлекс, рецептор, аферентний шлях, умовний та безумовний рефлекс, 
філогенез, онтогенез, вища нервова діяльність, умовно-рефлекторна 
діяльність, збудження та гальмування нервових процесів, ірадіація та 
концентрація збудження, гальмування зовнішнє, позамежне, динамічний 
стереотип, перша та друга сигнальні системи, сенсорика, відчуття, 
перцепція, сприймання, інтелект, розум, свідомість.  
2. Підготуватися до словникової роботи в аудиторії. 
3. Опрацювати лекційний матеріал за конспектом, підручником та 
додатковим джерелом 

3 3 

 Психологічне дослідження 
Опрацювати питання «Методи психології» за підручником та заповнити 
таблицю «Характеристика методів психології» за наступними критеріями: 
назва методу, специфіка використання, переваги методу, недоліки методу 

3 

4 4 

 Відчуття 
Опрацювати зміст тем за підручником та скласти порівняльну 
характеристику відчуттів та сприймань, виокремивши спільні та відмінні 
ознаки 

4 

5 5 

 Сприймання 
1. Здійснити словникову роботу: відчуття контактні, дистантні, 
екстероцептивні, інтероцептивні, пропріоцептивні; абсолютний поріг 
чутливості, поріг чутливості до розрізнення, адаптація, синестезія, сенсорна 
організація; вибірковість, константність, осмисленість, узагальненість 
сприймання, аперцепція, ілюзії, галюцинації, уявлення; наочність, 
фрагментарність, нестійкість, узагальненість уявлення.  
2. Підготуватися до словникової роботи в аудиторії. 
3. Опрацювати лекційний матеріал за конспектом та підручником. 
4. Підготуватися до семінарського заняття, законспектувавши на вибір 
рекомендовані до теми літературні джерела. 
5. Охарактеризувати сприймання як процес пошуку інформації 

4 

6 6 

 Увага 
1. Здійснити словникову роботу: увага, увага мимовільна, довільна, 
зовнішня, внутрішня; концентрація, стійкість, обсяг, розподіл, переключення, 
вибірковість уваги. 
2. Опрацювати лекційний матеріал за конспектом та підручником. 
3. Підготуватися до практичного заняття, законспектувавши рекомендовані 
до теми літературні джерела 

4 

7 7 

 Пам’ять 
1. Здійснити словникову роботу: пам'ять, мнемічний; запам’ятовування 
механічне, смислове; відтворення, впізнавання, згадування, пригадування, 
спогади; пам'ять образна, словесно-логічна, рухова, емоційна, короткочасна, 
довготривала, оперативна, мимовільна, довільна; обсяг пам’яті, крайовий 
ефект пам’яті, мобілізаційна готовність пам’яті.  
2. Підготуватися до словникової роботи в аудиторії. 
3. Опрацювати лекційний матеріал за конспектом та підручником. 
4.  Законспектувати статтю на вибір рекомендовані до теми літературні 
джерела. 

4 

8 8 

 Мислення 
1. Скласти словник психологічної термінології за темами «Мислення», 

«Мовлення».  
2. Здійснити словникову роботу: мислення, опосередкованість, 
узагальненість мислення; аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, 
порівняння, конкретизація, класифікація, систематизація; поняття, судження, 
умовивід; розуміння; наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне 
мислення; мислення теоретичне, практичне; інтуїтивне, аналітичне; 
репродуктивне, продуктивне. 
3. Підготуватися до словникової роботи в аудиторії. 
4. Опрацювати лекційний матеріал за конспектом та підручником. 

4 



5. Підготуватися до практичного заняття, законспектувавши на вибір 
рекомендовані до теми літературні джерела 

9 9 

 Мовлення 
1.  Здійснити письмовий аналіз означеної психологічної проблеми за 
допомогою картограми. 
2.  Здійснити словникову роботу: мова, мовлення, фонематичний, 
семантичний, словник активний та пасивний, граматика, морфологія, 
синтаксис, сигніфікативна та комунікативна функція мовлення; усне, 
писемне, діалогічне, монологічне, зовнішнє, внутрішнє мовлення; доповідь, 
промова, розповідь, лекція, виступ; фіксуюче, супроводжуюче, плануюче 
мовлення; неорганізований розмовний, образно-емоційний, науково-діловий 
стиль мовлення. 
3.  Опрацювати лекційний матеріал за конспектом та підручником. 
4.  Підготуватися до практичного заняття. 

4 

10 10 

 Уява 
1. Здійснити словникову роботу: уява, фантазія; процеси уяви: аглютинація, 
гіперболізація, загострення, схематизація, типізація; уява пасивна, активна, 
відтворювальна (репродуктивна), творча.  
2. Підготуватися до словникової роботи в аудиторії. 
3. Опрацювати лекційний матеріал за конспектом та підручником. 
4. Підготуватися до практичного заняття. 

4 

11 11 

 Емоції та почуття 
1. Здійснити словникову: емоції, афект, почуття, настрій, пристрасть, стрес, 
фрустрація. Підготуватися до словникової роботи в аудиторії. 
2. Опрацювати лекційний матеріал за конспектом та підручником. 
3. Підготуватися до практичного заняття, законспектувавши рекомендовані 
до теми літературні джерела. 

4 

12 12 

 Воля 
1. Підготуватися до словникової роботи в аудиторії (Воля, перешкода, 
труднощі, довільна дія, вольова дія, вчинок). 
2. Опрацювати лекційний матеріал за конспектом та підручником. 
3. Підготуватися до практичного заняття, законспектувавши рекомендовані 
до теми літературні джерела. 

4 

13 13 

 Особистість 
1. Оформити щоденник подвійних нотаток за темою «Трактування поняття 
особистості в певній психологічній концепції»  
Самосвідомість 
2. Охарактеризувати сучасні психологічні теорії особистості 

3 

14 14 

 Діяльність 
1. Записати у зошит визначення понять:  

- діяльність, потреба, активність, мета, мотив, дія, рух, психічний образ – 
модель, інтеріоризація, екстеріоризація, знак, навичка, вміння, звичка, 
динамічний стереотип, вправляння, індукція, інтерференція, операція, гра, 
навчання, праця; вміти: давати психологічну характеристику видів діяльності 
людини; 
- спілкування, комунікативна сторона спілкування, інтерактивна сторона 
спілкування, перцептивна сторона спілкування, мова, мовлення, 
невербальна комунікація, між особистісна взаємодія, соціальні норми, 
соціальний контроль, роль, рольові очікування, рольові конфлікти, між 
особистісні конфлікти, бар’єри у спілкуванні, дружба, товариськість, 
ідентифікація, рефлексія, стерео типізація, каузальна атрибуція; 
- група, колектив, референтна група, асоціація, корпорація, конформізм, 
нонконформізм, колективізм, авторитет, керівництво, лідерство, 
колективістська ідентифікація, згуртованість, сумісність, конфлікт, 
громадська думка. 
6. Складіть соціометричні запитання для молодших школярів, для підлітків, 
для старшокласників. 

3 

15 15 
Темперамент і характер 
1. Скласти таблицю паспортів типів темпераментів 
2. Співставити типи акцентуацій характеру (за А.Є.Лічко).  

3 



3. Визначити переваги та проблемні ситуації для кожного типу акцентуації  

№ 
 

Акцентуаці
я  
 

Сильни 
сторони 

Слабкі 
сторони  
 

Рекоменда
ції щодо 
корекції 

1     

2     

3     

4     
 

16 16 

Здібності 
1. Записати у зошит визначення понять: задатки, загальні здібності, 
спеціальні здібності, обдарованість, талант, геніальність. 
2. На основі спостережень визначити загальні та спеціальні здібності у своїх 
найближчих друзів. 

3 

Разом  58 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Психологія» застосовуються такі 
методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
залік; 

– методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна робота, 
індивідуальна науково-дослідна робота; 

– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 
 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 
 

Т
4 

Т5 Т6 Т
7 

Т8 Т9 Т10 Т12 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 

Практичні заняття 
(33 б) 

2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

Самостійна робота 
(32 б) 

2 2 2 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Модульний 
контроль (15 б) 

5 5 5 

Диф. залік 20 



F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Охарактеризуйте предмет психології як науки, її завдання. 
2. Проаналізуйте історію становлення психології як науки. 
3. Визначте місце психології в системі наук. Галузі психології. 
4. Охарактеризуйте основні напрямки сучасної психології. 
5.  Дайте визначення поняттю психіка та її функції. 
6. Охарактеризуйте структуру психіки. 
7. Визначте відмінності психіки людини та психіки тварин. 
8. Визначте ознаки психології, принципи психологічної науки. 
9. Назвіть методи психології. 
10. Розкрийте поняття психологічне дослідження,його завдання, принципи та етапи. 
11. Опишіть багаторівневість людської психіки. 
12. Охарактеризуйте свідомість як вищу форму відображення, її функції. 
13. Опишіть структуру свідомості. 
14. Розтлумачте співвідношення понять індивід – особистість - індивідуальність. 
15. Розкрийте сутність поняття особистості, її ознаки. Соціалізація особистості. 
16. Розкрийте сутність поняття індивідуальності, її ознаки. 
17. Опишіть філогенетичні та онтогенетичні фактори формування свідомості. 
18. Охарактеризуйте структура особистості та її компоненти. 
19. Психоаналітична структура особистості. 
20. Визначте спрямованість особистості та її складові компоненти. 
21. Охарактеризуйте самосвідомість, її функції та складові компоненти. 
22. Образ «Я», його склад та призначення. 
23. Охарактеризуйте самооцінку, її види та механізми формування. Рівень домагань. 
24. Визначте суть поняття психологічний захист, його призначення та види. 
25. Дайте визначення поняття відчуття та їх фізіологічні основи. 
26. Охарактеризуйте види відчуттів. 
27. Опишіть основні сенсорні властивості людини. 
28. Опишіть сприймання як пізнавальний процес, його функції та фізіологічні основи.  
29. Назвіть види сприймання. 
30. Опишіть перцептивні властивості людини. 
31. Поняття про пам’ять, її призначення та теорії функціонування. 
32. Дайте характеристику видів пам’яті. 
33. Розкрийте суть процесів пам’яті та дайте їх характеристику. 
34. Опишіть мнемічні якості людини та шляхи їх вдосконалення. 
35. Розкрийте поняття мислення як пізнавальний процес. Фізіологічні основи та операції 

мислення. 
36. Охарактеризуйте основні форми та види мислення людини. 
37. Визначте якості мислення людини. 
38. Визначте сутність мови та мовлення як психологічних категорій. Функції та види мовлення. 
39. Розкрийте зміст поняття уява, її функції та види. 
40. Опишіть механізми створення нових образів уявою людини. 
41. Охарактеризуйте увагу як стан свідомості, її призначення та види. 
42. Охарактеризуйте властивості уваги людини. 
43. Визначте сутність емоцій та почуттів, їх функції та фізіологічні основи. 
44. Характеристика видів емоцій та почуттів. 
45. Перерахуйте форми переживання емоційних станів людиною. 
46. Розрийте поняття воля як психологічна категорія, її філософські та фізіологічні основи. 
47. Охарактеризуйте вольові дії особистості. 
48. Дайте характеристику вольових якостей людини. 
49. Розкрийте поняття темперамент, його фізіологічні основи та характеристики. 
50. Опишіть властивості темпераменту. 
51. Дайте характеристику типів темпераментів. 
52. Розкрийте поняття характер та його структура. 
53. Охарактеризуйте фактори та вікову динаміку формування характеру. 



54. Назвіть акцентуації характеру. 
55. Поняття про здібності та задатки. Теорії детермінації здібностей. 
56. Перерахуйте види здібностей,  опишіть рівні вияву. 
57. Поняття про діяльність, функції та фізіологічні основи. 
58. Опишіть структуру діяльності. 
59. Дайте характеристику психологічних результатів діяльності, визначте основні онтогенетичні 

види діяльності. 
60. Охарактеризуйте спілкування як специфічний вид людської діяльності, функції та види 
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