




 

 

ВСТУП 
1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з прикладними аспектами загальної психології, 

закономірностями її функціонування, взаємодії з соціумом в залежності від 

внутрішніх та зовнішніх чинників; дати уявлення про закономірності розвитку 

психіки впродовж її життя, вплив гендерних та етнокультурних особливостей на 

ефективність життєдіяльності.   

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Уявлення про категорії загальної психології, вікової психології, психології 

особистості, психології розвитку, психофізіології. 

2. Знання основ практичної психології.  

3. Володіння навичками аналізу та синтезу отриманих теоретичних знань та 

психологічних даних.    

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна поглиблює та систематизує  розуміння 

студентами психіки як цілісної системи; вчить співвідносити різні підходи та теоретичні 

засади розуміння психіки з практичними завданнями психодіагностики; дає цілісне уявлення 

про закономірності  функціонування психіки з урахуванням гендерного та етнокультурного 

аспектів, впливу соціальних та внутрішньопсихічних чинників на психіку, серед яких, 

зокрема, темперамент та акцентуації характеру.   

4. Завдання вивчення дисципліни: полягає у формуванні у студентів 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. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; ЗК 3. Здатність до пошуку та 

аналізу інформації з різних джерел; ЗК 6. Здатність застосовувати знання у рактичних 

ситуаціях; ЗК 9. Здатність до міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді. 

ФК 10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, соціокультурної та 

загальнонаукової проблематики; ФК 11. Здатність застосовувати в професійній діяльності 

знання про засади, розвиток і сучасний стан наукового та гуманітарного знання. 



 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

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

відповідальність 
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Код Результат навчання 

1.1 
Методи,  прийоми, способи, засоби дослідження 

психічних явищ 

лекція семінарське 

заняття 

тест, 

опитування 

виконання 

практичних 

завдань, 

презентація 

дискурс  

60% 

1.2 
Психологічні технології дослідження психіки на 

сучасному етапі 

лекція семінарське 

заняття 

1.3 
Загальне уявлення про особливості професійної 

роботи психолога 

лекція семінарське 

заняття 

1.4 
Особливості планування, проведення, організації та 

оцінки результатів психологічних досліджень 

лекція семінарське 

заняття 

1.5 
Сутність і зміст основних положень, які регулюють 

діяльність психолога 

лекція семінарське 

заняття 

1.6 
Загальне уявлення про особливості сімейного 

виховання, закономірності соціальної взаємодії 

лекція семінарське 

заняття, практичне 

завдання 

2.1 

Володіння навичками пошуку, відбору, обробки 

систематизації інформації для проведення 

психологічного дослідження 

семінарське заняття, 

практичне завдання 

2.2 

Вміння самостійно і критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати інформацію з наукових 

джерел 

лекція, практичне 

завдання 

2.3 
Здатність застосовувати набуті знання у практичних 

ситуаціях професійної діяльності 
семінарське заняття 

3.1 Уміння адаптуватися до нових ситуацій 
практичні завдання, 

психологічні ситуації 

3.2 

Уміння використовувати сучасні інформаційні і 

комунікаційні технології для наочної презентації 

засвоєних знань 

підготовка 

презентацій, 

аналітичних 

матеріалів, доповідей 

оцінювання 

виступів, 

презентацій 

10% 

3.3 
Здатність набувати новий досвід і оволодівати 

сучасними знаннями в галузі практичної психології. 

лекції, підготовка 

доповідей, вирішення 

практичних завдань. 

контрольні 

завдання 

3.4 
Здатність ефективно підтримувати міжособистісні 

стосунки, працювати в команді 

обговорення 

практичних ситуацій, 

вирішення 

психологічних задач. 

задача 

4.1 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

на основі гуманістичної спрямованості особистості, 

етичних міркувань. 

обговорення рішень 

психологічних задач, 

практичних ситуацій 

контрольні 

завдання 

4.2 
Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності 

та дотримуватися норм професійної етики 

захист рішень 

психологічних задач, 

практичних завдань, 

мкр (тести) 

виконання 

практичних 

завдань 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

Результати навчання дисципліни 

Програмні результати 

навчання 

1.1 1.3 1.4 2.1 2.3 3.2 4.1 4.2 

ПРН 4 Аналізувати та коментувати літературу з 

філософської, соціокультурної та 
+  +  +  + + 



 

 

загальногуманітарної проблематики. 

ПРН 7 Розуміти сучасну наукову картину світу, її 

основні проблеми та суперечності. 
 +  +  +  + 

ПРН 10 Мати навички реферування, 

систематизованого 

огляду та порівняльного аналізу філософської та 

загальнонаукової літератури. 

    +  + + 

ПРН 16 Вміти застосовувати загальногуманітарні та 

філософські знання в різних сферах 

життєдіяльності. 

+   +   + + 

7. Схема формування оцінки:  

- семестрове оцінювання: оцінюються усні відповіді, презентації, виконання 

практичних завдань, розв’язання психологічних задач, що виконано 

студентом впродовж усіх семінарських занять. Також виконуються дві 

контрольні роботи. Загалом за семестр студент може набрати максимум 80 

балів, мінімум – 48 балів. 

- підсумкове оцінювання відбувається у формі заліку, що здійснюється 

формі підсумкової контрольної роботи та містить теоретичні й 

практичні питання. 

- умови допуску до заліку: виконання семестрових видів робіт на 

мінімальний рівень. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

Оцінювання семестрової роботи:  160/100 балів 

1. Усна доповідь, доповнення та участь у дискусіях на семінарах: РН – 1.1, 

1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 24/40 балів 

2. Практичні роботи (виконання практичних вправ, розв’язання задач, 

кейсів): РН – 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 3.4, 4.1, 4.2 – 12/20 балів. 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 4.1, 4.2– 12/20 балів 

4. Підсумкова контрольна робота: РН - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 – 12/20 балів. 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Залік відбувається в письмовій формі – з навчальної дисципліни 

передбачено проведення підсумкової комплексної контрольної роботи (ПККР), 

яка виконується на одному з останніх занять, відведених на вивчення 

дисципліни. Оцінка за ПККР додається до оцінок, отриманих за семестр і 

заноситься у залікову відомість.  



 

 

Студентам, 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 їх електронною поштою викладачу, що  

проводить семінарські заняття.      

Підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за роботу в семестрі (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової комплексної контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 Семестрова кількість балів ПККР Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

7.2 Організація оцінювання: 

Оцінювання студентів здійснюється під час усіх видів навчальних занять і 

за результатами самостійної роботи. Під час занять оцінюються: усна відповідь, 

презентація, виконання практичних завдань, розв’язання психологічних задач. 

Контрольна робота № 1 виконується і оцінюється після завершення першої 

частини (теми № 1 – 4), контрольна робота виконується після завершення другої 

частини (теми 5 – 8) і включає в себе питання з усього навчального курсу. 

Максимальна кількість балів за роботу протягом семестру дорівнює 100. Залік 

студент отримує за результатами його роботи впродовж семестру. 

Критерії оцінювання аудиторної роботи: 

 Усна доповідь (максимум – 20 балів):  

20-17 б. – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко розкриває зміст поставленої проблеми / 

завдання, послуговується обов’язковою та додатковою літературою;  

16-12 б. – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, в основному розкриває зміст поставленого завдання, але 

можливо недостатньо аргументує, використовує обов’язкову літературу; 

11-6 б. – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибинних знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, відповідь 

містить суттєві неточності; 

5-1 б. –  студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхнево його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, 

відповідь містить суттєві помилки. 

 Доповнення / участь в дискусії / обговорення проблемних питань 

(максимум – 5 бали):  

5 б. – доповнення змістовне, ґрунтовне, суттєво доповнює обговорення; 

3 б. – доповнення змістовне, в цілому аргументоване; 

1 -б. – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

 Виконання практичних вправ, розв’язання задач, кейсів 

20 б. – завдання всі виконано вірно згідно з вимогами; 

10 б. – у деяких завданнях містяться незначні помилки. 

 



 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи 

30-25 б. – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст обраної 

теми, демонструє самостійність та достовірність здійсненого наукового 

дослідження, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу;  

24-15 б. –  студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, в цілому вільно 

його презентує, в основному розкриває зміст обраної теми, демонструє 

самостійність проведеного дослідження, використовує обов’язкову літературу, 

але допускає несуттєві неточності; 

14-10 б. – студент в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини 

знань та самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається на 

необхідну літературу, допускає суттєві неточності; 

9-5 б. – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхнево його викладає, недостатньо розкриває зміст обраної теми, не 

демонструє самостійності у виконанні завдання, має суттєві помилки. 

 

Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (максимум – 30 

балів): 

30-25 б. –  студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність у виконанні ПККР; 

24-15 б. –  студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, допускає несуттєві неточності, 

використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність у виконанні 

ПККР;   

14-10 б. –  студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань та самостійності у вирішенні поставлених завдань, не спирається 

на необхідну навчальну літературу, ПККР містить суттєві неточності; 

9-5 б. – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхнево його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань / 

завдань, має суттєві помилки в ПККР. 

Шкала відповідності оцінок: 
Зараховано / Passed                      100-60 

Не зараховано /Fail                       59-1 

 



 

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 40 балів для одержання допуску до заліку обов’язково виконати творче завдання 

підвищеної складності, яке максимум оцінюється у 40 балів. Рекомендований мінімум для допуску 

до заліку – 48 балів. 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

лекції 
семінарські 

заняття 
С/Р 

Частина 1. Загальні основи психології особистості 

1 

Тема 1. Предмет психології як науки, її завдання. 

Принципи, методи та місце психології у структурі 

сучасних наук. Становлення психології як науки. 
2 2 8 

2 

Тема 2. Поняття про психіку. Психіка у філогенезі та 

історіогенезі: розвиток психіки тварин. Походження 

і розвиток свідомості людини. 
2  8 

3 

Тема 3. Неусвідомлювані психічні процеси. 

Діяльність як основна форма активності особистості. 

Спілкування як міжʼсубєктні взаємини. 
2 - 8 

4 
Тема 4. Відчуття як початкова ланка пізнавальних 

процесів. Сприймання: види та властивості. 
- - 8 

5 Контрольна робота 1 -  8 

Частина 2. Індивідуальні аспекти  психології особистості 

6 
Тема. 5. Пам’ять: теорії і закономірності 

функціонування.  
2 - 8 

7 Тема 6. Уява і творчість. - - 8 

8 Тема 7. Мислення та інтелект. - - 8 

9 
Тема 8. Увага як форма організації психічної 

діяльності 
- - 8 

10 Контрольна робота 2 -  8 

 ВСЬОГО: 8 2 80 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 8 год. 

Семінарські заняття – 2 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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