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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
Кількість кредитів - 3 Галузь знань:07 «Управління та адміністрування» За вибором студентів
Загальна кількість годин - 90 Спеціальність:075«Маркетинг» Курс Семестр
Змістових модулів -  2 2-й 2-йВид занять Кількістьгодин

Тижневе навантаження: Аудиториих занять -  4 год. самостійна робота студента 2.23 год. Ступінь вищої освіти «Бакалавр»

Лекції 26 год.Лабораторнізаняття —Практичнізаняття 26 год.Семінарськізаняття —Самостійнаробота ОО
С

С
ПФорма контролю: ди ферен ційован и й залі к

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія» є формування у здобувачів вищої освіти адекватного уявлення про предмет, методи та завдання психології, про їх основні категорії, про місце серед інших гуманітарних наук; знайомство з основними закономірностями формування, функціонування та розвитку психіки сучасної людини, як продукту еволюції вищої форми матерії у ході суспільно-історичного процесу.
Основні завдання вивчення дисципліни «Психологія» полягають в теоретичній та практичній підготовці здобувачів вищої освіти з питань:- ознайомлення з базовими категоріями, поняттями й основними методологічними і дослідницькими проблемами психології, з різноманітною проблематикою загальної психології особистості та пізнання;



4- характеристики процесу виникнення науки психології й основних.етапів її розвитку;- навчити студентів орієнтуватися у змісті фундаментальних та практичних досліджень з питань психології:- сприяти формуванню глибокого і адекватного розуміння суті процесів, які відбуваються в людині з точки зору законів психології.- ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння структури й закономірностей розвитку особистості;- представлення аналізу індивідуальних особливостей людини (здібностей, спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й вольової) регуляції її діяльності та засобів відображення інформації, уявлень про формування та розвиток механізмів поведінки та діяльності;- розвитку вмінь використовувати теоретичні та практичні знання з психології на практиці;Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувані вищої освіти, після опанування дисципліни, повинні: 
знати:- основні психологічні терміни:- стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку:- орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки;- знати, якими методами користується психолог у сучасних наукових дослідженнях психіки людини;- розуміти природу та сутність психіки людини;- розрізняти свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та знати їх основні особливості;- предмети і завдання загальної психології;- сутність і специфіку психічного відображення дійсності;- зміст, психологічні механізми і умови становлення і розвитку свідомості та самосвідомості людини;- сутність, структуру та психологічні властивості особистості як системної якості індивіда;- зміст, основні характеристики та умови розвитку когнітивної. регулятивної афективної сфер особистості;- індивідуально-типологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності) та можливості впливу на їх розвиток:



зміст, структуру і види діяльності та поведінки як психологічних феноменів тощо; сутність соціально-психологічних проблем людини, груп і колективів;
5

вміти:- використовувати практично основні закони психології;- вільно оперувати понятійним апаратом:- визначати власні психічні особливості та вміти використовувати особистісні резерви;- ідентифікувати індивідуально-психологічні особливості людини, емоційні стани особистості;- виховувати особистісні риси, від яких залежить цілісна поведінка і майбутня професійна діяльність;- володіти навичками спостережливості, сприймання, уяви, уваги, прийомами мнемотехніки і розвитку мислення.
3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні основи психології

Тема 1. Загальна характеристика психології як науки. Будова, завдання й 
методи психології.Визначення психології як науки. Перетворення психологічних знань у психологічну науку. Мозок і психіка. Свідомість як вища форма психічного відображення об'єктивної дійсності. Сучасна психологія. її завдання й місце в системі наук. Методи психологічного дослідження. [3]. [7], [8]. [38], [40]

Тема 2. Початок пізнавальної діяльності особистості.Природа відчуттів. їх феноменологія, загальні закономірності відчуттів. Природа сприймання. Поняття про відчуття і сприймання як початкової ланки пізнавального процесу. Механізми відчуттів та сприймання. їх властивості та закономірності. Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку та обробки інформації. 115]. [17]. (І8|
Тема 3. Психологічні проблеми мислення та нам’яті.Поняття про мислення, розумові дії. форми мислення, процес розуміння і розв'язання завдань. Різновиди мислення. Індивідуальні особливості мислення. Поняття про пам'ять, різновиди пам'яті, запам'ятовування, його різновиди, відтворювання та його різновиди, забування та його причини, індивідуальні особливості пам'яті особистості. [18]. [19]. [24]
Тема 4. Увага та уява як психічні процеси та психологічні стани людини.Поняття про увагу. Структура уваги. Особливості й основні характеристики уваги. Формування уваги. Загальні характеристики уяви. Різновиди уяви. [8]. [25]. [26]



6
Тема 5. Загальна характеристика психології особистості.Поняття "особистості" в психології. Біологічне й соціальне в структурі особистості. Історія дослідження особистості. Сучасні теорії особистості. Формування й розвиток особистості. [1]. [4]. [7], [12]
Тема 6. Емоції та почуття.Роль емоцій в житті людини. Загальне поняття про емоції й почуття. їх різновиди. Фізіологічні механізми емоцій і почуттів. Зовнішнє вираження емоцій. Психологічні теорії емоцій. Форми переживання й прояву почуттів. Особистість і емоції. [ 14], [20], [24]
Тема 7. Темперамент і характер.Поняття про темперамент. Типи вищої нервової діяльності і їх співвідношення з темпераментом. Класифікація темпераментів. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності. Загальне поняття про характер. Темперамент і характер. Фізіологічні основи характеру. Індивідуальне й типове в характері. Формування характеру. [5], [і і], [13],[27]
Змістовий модуль 2. Соціально-психологічна сфера особистості.

Тема 8. Специфіка та структура спілкування як соціально-психологічного 
процесу. Спілкування як обмін інформацією (комунікативний бік спілкування).Суспільні та міжособистісні відношення. Місце і природа міжособистісних відносин. Структура спілкування. Специфіка обміну інформацією між людьми. Засоби комунікації. [ 12]. [22]. [50]

Тема 9. Репрезентативні системи відображення та їх роль в комунікації.Репрезентативні системи та їх індикатори. Міміка та її прояви. Прикладні аспекти невербальної комунікації. [36]. [39]. [40]
Тема 10. Спілкування як розуміння і сприйняття людьми одне одного 

(перцептивний бік спілкування).Поняття соціальної перцепції. Механізми міжособистісного сприймання. Ефекти міжособистісного сприймання. Точність міжособистісної перцепції. Міжособистісна атракція. [4], [9]. [10]
Тема 11. Психологія великих соціальних груп.Класифікація соціальних груп. Структура психології великих організованих груп. Соціальні класи та прошарки. Етнічні групи. Тендерні та вікові групи. Характеристика і типи стихійних груп. Соціальні рухи. [4], [10]. [12]
Тема 12. Психологія малих соціальних груп.Визначення і межі, класифікація малих груп. Групові структури. Загальна характеристика динамічних процесів і утворення малої соціальної групи. Групова



7згуртованість. Ефективність групової діяльності. Групова динаміка і груповий розвиток. Стадії розвитку групи. [2]. [12]. [17]
Тема 13. Соціалізація особистості.Специфіка соціально-психологічної проблематики особистості. Поняття соціалізації. Зміст процесу соціалізації. Стадії процесу соціалізації. Інститути соціалізації. Соціально-психологічні якості особистості, [і], [2], [12]

4. Структура навчальної дисципліниНомертижня Вид занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу Кількість
ГОДИН балівлк. пр. С'РС

Змістовий модуль 1. Загальні основи психології

і

Лекція 1 Загальна характеристика психології як науки.. Будова, завдання й методи психології. 2 —
Практичне заняття 1Загальна характеристика психології як науки. Будова, завдання й методи психології. 2 4
Самостійна робота і Предмет та завдання загальної психології. 2,23 1.5

2
Лекція 2 Початок пізнавальної діяльності особистості. 2 —

Практичне заняття 2 Початок пізнавальної діяльності особистості. 2 5
Самостійна робота 2 Відчуття. Сприйняття. 2.23 1.5

-» Лекція 3 Психологічні проблеми мислення та пам'яті. 2 —
Практичне заняття 3 Психологічні проблеми мислення та пам'яті. 2 5
Самостійна робота 3Пам’ять. Мислення. 2,23 1.5

4
Лекція 4 Увага та уява як психічні процеси та психологічні стани людини. 2 —

Практичне заняття 4 Увага та уява як психічні процеси та психологічні стани людини. 2 4
Самостійна робота 4Увага. Уява. 2.23 1.5



8
5

Лекція 5 Загальна характеристика психології особистості. 2 —Практичне заняття 5 Загальна характеристика психології особистості. 2 4
Самостійна робота 5 Спрямованість особистості. 2.23 1.5

6
Лекція 6 Емоції та почуття. 2 —

Практичне заняття 6 Емоції та почуття. 2 4
Самостійна робота 6Форми переживання емоцій і почуттів. 2,23 1.5

7 Лекція 7 Темперамент і характер. 2 —
Практичне заняття 7Темперамент і характер. 2 4
Самостійна робота 7Темперамент. Характер і поведінка. 2.23 1

8-9 Самостійна робота Підготовка до ПМК 1 4.46 —ПМК 1 Підсумковий контроль за змістовий модуль 1 10Всього за змістовий модуль і 14 14 20 50
Змістовий модуль 2. Соціально-психологічна сфера особистості.

10
Лекція 8 Специфіка та структура спілкування як соціально- психологічного процесу. Спілкування як обмін інформацією (комунікація). 2 —

Практичне заняття 8Специфіка та структура спілкування як соціально- психологічного процесу. 2 5
Самостійна робота 8Соціально-психологічна специфіка спілкування. 2,23 2

11
Лекція 9 Репрезентативні системи відображення та їх роль в комунікації. 2 —

Практичне заняття 9 Невербальна комунікація. 2 5
Самостійна робота 9Невербальна комунікація. 2,23 2

12 Лекція 10 Спілкування як розуміння і сприйняття людьми одне одного (соціальна перцепція). 2 —



9Практичне заняття 10 Спілкування як розуміння і сприйняття людьми одне одного (соціальна перцепція). '2 5
Самостійна робота 10 Спілкування як взаємодія (інтерактивний бік спілкування). 2,23 1.5

ІЗ
Лекція 1 1 Психологія великих соціальних груп. 2 —

Практичне заняття 1 1 Психологія великих соціальних груп. 2 5
Самостійна робота 1 1 Психологічна характеристика діяльності та активності людини. 2.23 1.5

14
Лекція 12 Психологія малих соціальних груп. 2 —Практичне заняття 12 Психологія малих соціальних груп. 9 5

Самостійна робота 12 Особистість у групі. 2.23 1.5
15

Лекція ІЗ Соціалізація особистості. 2 . . .
Практичне заняття ІЗ Психолого-педагогічне вивчення особистості студента. 2 5
Самосіїйна робота ІЗ Особистість як суб'єкт і об'єкт навчання, виховання і самотворення. 2 23 1.5

16-17 Самостійна робота Підготовка до ПМК 2 4,46 . . .
ПМК 2 Підсумковий контроль за змістовий модуль 2 10Всього за змістовий модуль 2 12 12 18 50Всього з навчальної дисципліни 26 26 38 100

5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль

П М К -  11. Основні етапи перетворення психологічних знань у психологічну науку.2. Визначення психології як науки.3. Сучасна психологія. її завдання й місце в системі наук.4. Методи наукових психологічних досліджень.



5. Зв'язок психології з іншими науками.6. Поняття особистості в психології.7. Структура особистості.8. Формування й розвиток особистості.9. Природа уваги. Види й форми уваги.10. Властивості уваги.11. Поняття про мислення. Види й форми мислення.12. Розумові дії й операції.13. Пам'ять, її функції.14. Види пам'яті й критерії їх виділення.15. Забування і його причини.16. Природа уяви. Види уяви.17. Функції й індивідуальні особливості уяви.18. Основні прийоми створення творчих образів.19. Емоції й почуття: форми їх переживання. Роль емоцій у житті людини.20. Класифікація відчуттів, їх властивості й закономірності.21. Чутливість аналізатора, поріг чутливості (відчуттів).22. Сприйняття. Властивості й закономірності сприйняття.23. Види сприйняття.24. Вольові якості особистості.25. Структура вольової дії.26. Поняття про здібності. Види здібностей.27. Поняття про темперамент. Типи темпераменту і їх психологічні характеристики.28. Фізіологічні основи й властивості темпераменту.29. Темперамент і характер. Формування й зміна характеру.30. Характер, його структура. Типології характерів.
П М К - 231. Соціалізація особистості: соціально-психологічний аналіз.32. Зміст процесу соціалізації. Інститути соціалізації.33. Поняття соціалізації. Стадії процесу соціалізації.34. Теорія особистості 3. Фрейда.35. Теорія особистості К. Юнга.36. Теорія особистості А. Адлера.37. Теорія особистості В. Райха.38. Теорія особистості К. Хорні.



39. Теорія особистості Г. Саллівена.40. Теорія особистості Е. Фромма.41. Теорія особистості А. Маслоу.42. Теорія особистості Е. Еріксона.43. Теорія особистості К. Роджерса.44. Теорія особистості Дж. Келлі.45. Поняття та форми масової поведінки.46. Натовп. Пояснення поведінки натовпу.47. Теорії натовпу.48. Місце і природа міжособпстісних відносин.49. Спілкування як предмет соціально-психологічного аналізу.50. Спілкування як перцептивний процес.51. Спілкування як комунікативний процес.52. Спілкування як інтерактивний процес.53. Соціально-психологічні механізми сприйняття в процесі спілкування.54. Соціально-психологічні механізми впливу в процесі спілкування.55. Соціально-психологічні ефекти спілкування.56. Каузальна атрибуція.57. Поняття та класифікація соціальних груп.58. Визначення і межі, класифікація малих груп.59. Динамічні процеси в малих групах. Конформна поведінка.60. Психологічна теорія колектива.
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