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Загальний опис навчальної дисципліни 

Метою курсу  «Психологія» є розвиток наукового психологічного мислення 

здобувачів вищої освіти ; ознайомлення зі структурою сучасної психологічної 

науки, базовими принципами і поняттями культурно-історичного підходу до 

формування людської психіки, з основними психічними процесами, індивідуально-

психологічними особливостями особистості; забезпечення розуміння здобувачами 

суті наукового підходу до вивчення соціально-психологічних явищ, їх проблем та 

закономірностей; ознайомлення з особливостями взаємодії людей у малих і великих 

соціальних групах; створенні необхідних умов для забезпечення теоретичної 

грамотності студентів-бакалаврів, що відображається у розумінні ними специфіки 

психологічної науки, її цілей та функцій, її співвідношення з іншими науками. 

Основними завданнями  вивчення дисципліни «Психологія» є: 

- опанування фундаментальними теоретичними засадами психології; 

- формування сучасних наукових уявлень про природу психіки; 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними методами дослідження 

психічних явищ; 

- формування уявлення про індивідуальні особливості людини,  розвиток 

механізмів поведінки та діяльності людини, їх  внутрішню регуляцію; 

- розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної 

діяльності. 

- згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 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;  
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- розрізняти свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та знати їх 

основні особливості; 

- 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; 

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. 

Політика курсу 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університету. 

 Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у 

конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може 

відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи 

Moodle або за посередництвом інших інформаційно-комунікаційних платформ чи 

технологій за погодженням із викладачем курсу.  

 При виконанні всіх завдань, під час виконання контрольних заходів, 

диференційованого заліку курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. 

 Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

 Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: поважно 

ставитися до учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни,  дбайливо 

ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

Загальна характеристика психології як науки. Будова, завдання й методи 

психології. 
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Початок пізнавальної діяльності особистості. 

Психологічні проблеми мислення та пам’яті. 

Увага та уява як психічні процеси та психологічні стани людини. 

Загальна характеристика психології особистості. 

Темперамент і характер. 

Специфіка та структура спілкування як соціально-психологічного процесу. 

Репрезентативні системи відображення та їх роль в комунікації. 

Спілкування як розуміння і сприйняття людьми одне одного. Соціальна 

перцепція. 

Психологія великих соціальних груп. 

Психологія малих соціальних груп. 

Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

Загальна характеристика психології як науки. Будова, завдання й методи 

психології. 

Сприйняття як перцептивний процес.  

Психологія пам’яті.  

Психологічні проблеми мислення.  

Мова і мовлення. 

Увага як психічний процес та психологічний стан людини. 

Уява і творчість.  

Емоції і почуття. 

Місце спілкування у житті суспільства. Спілкування як обмін інформацією 

(комунікативний бік спілкування). 

Невербальна комунікація. 

Засоби соціально-психологічного впливу в процесі спілкування. 

Психологія малих соціальних груп. 

Психологія великих соціальних груп і масових явищ.  

Психолого-педагогічне вивчення особистості. 
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