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ВСТУП 

Анотація 

Навчальний курс «Основи психології» передбачає ознайомлення студентів зі 

структурою сучасної психологічної науки, базовими принципами і поняттями культурно-

історичного підходу до формування людської психіки, діяльнісного підходу, з основними 

психічними процесами, індивідуально-психологічними особливостями особистості. На 

заняттях студенти мають опанувати категоріально-понятійний апарат психології, оволодіти 

навичками роботи з першоджерелами, довідковою літературою з психології. 

Основними розділами курсу є предмет, стан, структура і методи сучасної психології; 

розвиток психіки та свідомості; особистість в діяльності та спілкуванні; психічні процеси 

(увага, відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, емоційно-вольові процеси); 

індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності). 

Ключові слова: психологія, психіка, психічні процеси, психічні стани, емоції, почуття, 

відчуття, темперамент, воля, мотиви, увага, мислення, уява, пам'ять, особистість, діяльність. 

Abstract 

The course "Basics of psychology" provides students with the structure of modern 

psychological science, basic principles and concepts of cultural and historical approach to the 

formation of the human psyche, activity approach, with the basic mental processes, individual 

psychological characteristics of the individual. In classes, students must master the categorical-

conceptual apparatus of psychology; master the skills of working with primary sources, reference 

books on psychology. 

The main sections of the course are the subject, state, structure and methods of modern 

psychology; development of psyche and consciousness; personality in activity and communication; 

mental processes (attention, feelings, perception, memory, thinking, imagination, emotional and 

volitional processes); individual psychological features of personality (temperament, character, 

abilities). 

Key words: psychology, psyche, mental processes, mental states, emotions, feelings, 

sensations, temperament, will, motives, attention, thinking, imagination, memory, personality, 

activity. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузі знань: 27 Транспорт 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  2-й  

Електронний адрес РПНД на сайті 

Університету  

Спеціальностей: 

271 Річковий та морський 

транспорт 

Спеціалізації: 

271.02 Управління 

судновими технічними 

системами і комплексами 

 

Освітніх програм: 

Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 90 15 год. 6 год. 

Семінарські 

15 год. 2 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: аудиторних – 2; 

самостійної роботи студента – 4. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: усна 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета предмету «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ» є пізнання природи, функцій і розвитку 

психіки, а також розуміння того, що відбувається в свідомості людини в процесі пізнання світу 

і самого себе. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ» є формування у 

студентів відповідно до освітньої програми таких компетентнотей: 

• ЗК5. Здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення в рамках 

прийнятного ризику. 

• ЗК6. Здатність працювати в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі, в 

складних і критичних умовах. 

• ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії. 

• ЗК8. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є: дисципліни: Історія України, Філософія / 

Актуальні проблеми сучасної світової філософії. 
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4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

• РН49. Навички практичного застосування медичних керівництв та медичних 

консультацій, отриманих по радіо, зокрема уміння вжити ефективних заходів на основі таких 

знань у разі нещасних випадків або захворювань, типових для суднових умов. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Психологія як наука. Основні психічні процеси і стани 

Тема 1. Психологія як наука. Предмет психології. 

1. Предмет і завдання сучасної психології. 

2. Місце психології в системі наук. 

3. Галузі психології. 

Література: [6], [10], [11], [13]. 

Тема 2. Основні галузі психологічних знань. Напрями в сучасній психології. 

1. Напрями в сучасній психології. 

2. Загальна психологія.  

3. Психологія особистості.  

4. Вікова психологія.  

5. Акмеологія.  

6. Геронтопсихологія  

7. Психологія творчості.  

8. Диференціальна психологія.  

9. Психофізіологія.  

10. Історична психологія.  

11. Етнопсихологія.  

12. Психологія культури 

13. Соціальна психологія.  

14. Психологія праці.  

15. Інженерна психологія. 

16. Економічна психологія  

17. Політична психологія.  

18. Психологія релігії. 

19. Юридична психологія.  

20. Психологія наукової творчості. 

Література: [2], [5], [6], [9], [13]. 

Тема 3. Когнітивна сфера особистості. Відчуття та сприймання 

1. Когнітивна сфера. 

2. Проблема моделювання процесів сприймання. 

3. Поняття про відчуття. 

4. Поняття про сприймання. 

5. Характерні особливості сприймання. 

6. Фізіологічні основи сприймання. 

7. Класифікація і види сприймань. 

8. Відчуття та сприймання, як активний характер вияву здобуття й обробки інформації. 

Утворення відчуття і сприймання. Дії відчуттів та сприймання 

Література: [1], стор. 360-376; [4], [7], [13], стор. 270-310. 
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Тема 4. Когнітивна сфера особистості. Пам'ять. Мислення. 

1. Загальна характеристика пам’яті. 

2. Теорії пам’яті. 

3. Види пам’яті. 

4. Процеси пам’яті. Індивідуальні властивості пам’яті. 

5. Загальне уявлення про мислення. 

6. Мислительні дії та операції. 

7. Види мислення. 

Література: [1], стор. 360-376; [4], [7], [13], стор. 270-310. 

Тема 5. Когнітивна сфера особистості. Увага. Уява 

1. Загальна характеристика уваги. Природа уваги. 

2. Види уваги. 

3. Властивості уваги. 

4. Поняття уяви. 

5. Види уяви. 

Література: [1], стор. 667-787. 

Тема 6. Емоційно-вольова сфера особистості 

1. Загальна характеристика емоцій. 

2. Компоненти емоційного реагування. 

3. Рівні та види емоційного реагування. 

4. Загальна характеристика волі. 

5. Розвиток волі людини. 

6. Теорії волі. 

7. Психічні стани. 

Література: [1], стор. 445-453; [13], стор. 357-361. 

Змістовий модуль 2. Психологічна характеристика особистості 

Тема 7. Особистість. Темперамент. Характер 

1. Поняття особистості в психології. 

2. Структура особистості. 

3. Активність і спрямованість особистості. Стійкість особистості. Самореалізація. 

4. Поняття про темперамент. Його властивості.  

5. Теорії темпераменту. Характеристика типів темпераменту.  

6. Темперамент та особистість. Індивідуальний стиль діяльності. 

7. Поняття про характер. Структура характеру.  

8. Типології характеру.  

9. Формування характеру. 

Література: [5]. 

Тема 8. Соціальна психологія. Діяльність і спілкування. 

1. Спілкування, його функції та засоби 

2. Соціально-психологічні механізми соціальної перцепції 

3. Соціально-психологічна характеристика конфлікту 

Література: [3], [12]. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма 

навчання 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому 

числі 

л с с.р. л с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Психологія як наука. Основні психічні процеси і стани 

Тема 1. Психологія як наука. Предмет 

психології. 

6 1 1 6 
9 ‒ ‒ 9 

Тема 2. Основні галузі психологічних 

знань. Напрями в сучасній психології. 

10 2 2 10 
10 1 1 8 

Тема 3. Когнітивна сфера особистості. 

Відчуття та сприймання 

11 2 2 11 
10 1 ‒ 9 

Тема 4. Когнітивна сфера особистості. 

Пам'ять. Мислення 

11 2 2 11 
10 1 ‒ 9 

Тема 5. Когнітивна сфера особистості. 

Увага. Уява 

11 2 2 11 
10 1 ‒ 9 

Тема 6. Емоційно-вольова сфера 

особистості 

11 2 2 11 
11 ‒ ‒ 11 

Разом за змістовим модулем 1 60 11 11 38 60 4 1 55 

Змістовий модуль 2. Психологічна характеристика особистості 

Тема 7. Особистість. Темперамент. 

Характер 

15 2 2 
11 14 1 ‒ 13 

Тема 8. Соціальна психологія. Діяльність 

і спілкування 
15 2 2 11 16 1 1 14 

Разом за змістовим модулем 2 30 4 4 22 30 2 1 27 

РАЗОМ ЗА КУРСОМ 90 15 15 60 90 6 2 82 

Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Психологія як наука. Предмет психології. 1 ‒ 

2 Основні галузі психологічних знань. Напрями в сучасній 

психології. 
2 1 

3 Когнітивна сфера особистості. Відчуття та сприймання 2 ‒ 

4 Когнітивна сфера особистості. Пам'ять. Мислення 2 ‒ 

5 Когнітивна сфера особистості. Увага. Уява 2 ‒ 

6 Емоційно-вольова сфера особистості 2 ‒ 

7 Особистість. Темперамент. Характер 2 ‒ 

8 Соціальна психологія. Діяльність і спілкування 2 1 

Разом 15 2 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1 лекцію); 

• підготовка до практичних занять – 1-2 год/1 заняття; 
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• підготовка до семінарських занять– 2-4 год/1 заняття; 

• підготовка до лабораторних робіт – 2-3 год/1 робота; 

• написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

• підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід. 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.  Підготовка до лекцій 10 15 

2.  Підготовка до семінарів 20 20 

3.  Підготовка до МКР 10 ‒ 

4.  Написання домашньої контрольної роботи ‒ 25 

5.  Складання картки особистості 20 22 

 Разом 60 82 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА 

МЕТОДІВ ЇХ ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Методи навчання: 

для всіх видів занять: 

• робота з літературою ‒ опрацювання різних видів джерел, спрямоване на формування 

нових знань, їх закріплення, вироблення вмінь і навичок та реалізацію контрольно-корекційної 

функції в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти; 

• пояснення ‒ словесне розкриття причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей у 

розвитку природи, людського суспільства і людського мислення; 

• дискусія ‒ обмін поглядами щодо конкретної проблеми з метою набуття нових знань, 

зміцнення власної думки, формування вміння її обстоювати; 

• диспут ‒ цілеспрямоване зіставлення різних поглядів на наукову чи суспільну 

проблематику з метою формування у здобувачів оцінних суджень, зміцнення світоглядних 

позицій; 

для лекційних занять:  

• лекція ‒ усний виклад навчального матеріалу, який характеризується великим обсягом, 

складністю логічних побудов, сконцентрованістю розумових образів, доведень і узагальнень; 

• бесіда ‒ питально-відповідний метод, завдання якого - спонукати здобувачів до 

актуалізації відомих і засвоєння нових знань шляхом самостійних роздумів, висновків і 

узагальнень; різновиди бесіди : репродуктивні (спрямовані на відтворення раніше засвоєного 

матеріалу), катехізичні (передбачають точне відтворення формулювань, запам'ятовування 

відповідей), евристичні (підводять здобувачів до самостійних висновків); 

• ілюстрування ‒ показ та сприйняття предметів, процесів і явищ у їх символьному 

зображенні за допомогою плакатів, карт, портретів, фотографій, схем, репродукцій, 

звукозаписів тощо; 

для практичних, лабораторних та семінарських занять: 

• вправа ‒ планомірне, організоване, повторне виконання дій із метою оволодіння ними 
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або підвищення їх якості; 

• практична робота ‒ метод поглиблення і закріплення теоретичних знань та перевірки 

наукових висновків; 

методи контролю і самоконтролю: 

• фронтальне опитування; 

• контрольні роботи, письмові заліки; 

• контрольні тестові роботи програмованого типу (перелік запитань і можливі варіанти 

відповідей). 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

виступають: 

• усні відповіді; 

• контрольні роботи; 

• картка особистості; 

• презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

• інші види індивідуальних та групових завдань. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова 

оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю. У кожного 

компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може 

набрати до 100 балів.  

Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

(активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 

під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 

завдань практичних робіт. Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів,запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповіді на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міждисциплінарні зв’язки, містить аргументовані 

висновки 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована 

0 Студент не дає відповіді 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 (8 занять по 5 балів). 
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Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Картка 

особистості 
Критерії оцінювання 

20 балів + 

20 балів 

(творчий 

підхід до 

оформлення 

роботи) 

Студент опрацював кожен пункт картки особистості, пройшов усі 

рекомендовані тести. Робота дотримується наступних вимог: 

1. повнота і змістовність роботи; 

2. відповідність змісту роботи результатами діагностики особистісних 

якостей; 

3. усвідомлення необхідності розвитку і самовдосконалення; 

4. облік результатів зовнішнього оцінювання; 

5. ясність і точність формулювань; 

6. здатність до рефлексії життєвого досвіду; 

7. здатність до рефлексії професійного досвіду; 

8. коректність оцінювання; 

9. прояв комунікативної культури; 

10. розуміння рівня власної готовності до професійної діяльності. 

17-15 Відсутній один із перелічених вище компонентів 

14-11 Відсутні два компоненти із перелічених 

10-6 Відсутні три компоненти із перелічених 

5-1 Присутні 1-2 компонентів із критеріїв перелічених 

0 Студент не виконав роботу. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 20 балів (за зміст роботи) + 

20 балів 9за творчий підхід за оформлення роботи) = 40 балів. 

 

Контрольна 

робота 
Критерії оцінювання 

30-25 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно. 

Відповідь на питання правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, 

містить аргументовані висновки, повний список літератури. 

24-20 

Робота виконана у встановлений термін. Відповідь в цілому 

правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві помилки 

та неточності у викладенні матеріалу та формулюванні висновку. 

19-12 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь 

частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована, 

не містить висновків. 

11-1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Відповідь 

має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія та хронологія. Висновки 

відсутні. 

0 Робота не виконана. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів 
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Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях  8 х 5 балів = 40 балів 2 х 5 балів = 10 балів 

Поточний модульний контроль 2 х 10 балів = 20 балів 2 х 10 балів = 20 балів 

Картка особистості 40 балів 40 балів 

Контрольна робота ‒ 30 балів 

Всього 100 100 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи Кількість балів Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 5  ‒ 

Т2 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т3 Участь у семінарі 5  ‒ 

Т4 Участь у семінарі 5  ‒ 

Т5 Участь у семінарі 5  ‒ 

Т6 Участь у семінарі 5  ‒ 

ПМК Тест 10  10 

ЗМ2 Т7 Участь у семінарі 5  ‒ 

Т8 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

ПМК Тест 10  10 

Картка особистості 40  40 

Контрольна робота ‒  30 

Сума 100  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Варій М. Загальна психологія : підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 342 с. 

2. Власова О. І. Педагогічна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2013. 

480 с. 

3. Гуревич П. С. Социальная психология : учеб. для бакалавров. Москва : Юрайт, 2012. 

607 с. 

4. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс: навчальний посібник. Київ: 

Центр навчальної літератури, 2019. 388 с. 

5. Ждан А. Н. История психологии: от Античности до наших дней : учеб. для вузов. 

Москва : Трикста : Академ. проект, 2008. 570 с.  

6. Загальна психологія : підручник / О. Скрипченко, Л. Долинська, Огороднійчук та ін. 

Київ : Либідь, 2005. 464 с. 

7. Засєкіна Л. В., Пастрик Т. В. Основи психології та міжособове спілкування: 

навчальний посібник для студентів ВНЗ. 2-е вид. Київ: ВСВ «Медицина», 2018. 216 с. 

8. Ільїна Н. М., Мисник С. О. Загальна психологія: теорія та практикум: навчальний 

посібник. Суми : Університетська книга, 2017. 352 с. 

9. Коваленко А.,. Корнєв М. Соціальна психологія : підручник. Київ : Геопринт, 2006. 

400 с. 

10. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 

3-тє, переробл. та допов. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с. 

11. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-тє вид., випр. Київ: Вища шк., 2004. 

487 с. 
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12. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навч. посібник. Київ : Академвидав, 

2005. 448 с.  

13. Психологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю. Трофімова. 6-е вид. 

стер. Київ : Либідь, 2008. 560 с. 

14. Савчин М. В. Загальна психологія: навчальний посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2018. 

344 с. 

Допоміжна література 

1. Битинас Б. П. Введение в философию воспитания. Москва: Наука, 1997. 135 с. 

2. Бойченко Е. В., Полякова А. Н., Поляков К. Н. Азбука психологии: учеб. пособ. Киев: 

Сварог, 2017. 190 с. 

3. Гальперин П. Я. Введение в психологию: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

гуманит. спец. / ред., предисл. и коммент. А. И. Подольский. Москва: Книжный дом 

«Университет»; Ростов на Дону: Феникс, 1999. – 332 с. 

4. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2 т. / пер. с фр. Москва: Мир, 1992. 

5. Данилова Н. Н., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной деятельности: учебник 

для студ. вузов. Ростов на Дону: Феникс, 2005. 479 с. 

6. Джуринский А. Н. Зарубежная школа: современное состояние и тенденции развития: 

учеб. пособие. Москва: Просвещение, 1993. 192 c. 

7. Ільїна Н. М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навч. 

посібник. Суми: Унів. кн., 2018. 239 с. 

8. Климов Е. А. Общая психология. Общеобразовательный курс: учеб. пособие для студ. 

вузов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 511 с. 

9. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. Москва: Высшая школа, 1986. 368 с. 

10. Маслоу А. Психология бытия. Москва: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1997. 304 с. 

11. Мирончук М. А. Психология познавательных процессов. Київ: Центр навчальної 

літератури, 2019. 138 с. 

12. Полищук В. М. Соціальна психологія: навчальний посібник. Суми: Університетська 

книга, 2019. 217 с. 

13. Психология и педагогика: учеб. пособие / сост., отв. ред. А. А. Радугин. Москва: 

Центр, 1997. 254 с. 

14. Психология: словарь / ред.: А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. Москва: 

Политиздат, 1990. 494 c. 

15. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. Н. Психология и педагогика: учебное пособие. 

Санкт-Петербург: Питер, 2000. 432 с. 

16. Романець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX століття: навч. посіб. для 

студентів ВНЗ. Вид. 3-є. Київ: Либідь, 2017. 1053 с. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Атлас «Нервная система человека. Строение и нарушения»» / под ред. В. М. Астапова, 

Ю. В. Микадзе. URL: http://zip.ariom.ru/2010/archives/atlas-nerv.pdf (дата обращения: 

05.05.2020). 

2. Психические расстройства. Всемирная организация здравоохранения. URL: 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders (дата обращения: 

05.05.2020). 

3. Technologies of Intellect Development. Open e-journal of Department of Modern 

Information Technologies of Education. URL: http://psytir.org.ua/ (Data of Accessed 5 May 2020). 
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ДОДАТКИ 

ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Змістовий модуль 1 

1. Дайте визначення поняття «психологія» 

2. Дайте визначення поняття «психіка» 

3. Що таке креативність? 

4. Що таке емпатія? 

5. Які рефлекси становлять істинктивну основу людської діяльності? 

6. Які рефлекси утворюються в ході життя, виникають під впливом подразників? 

7. Що таке сенсибілізація? 

8. Що таке синестезія? 

9. Дайте визначення поняття «апперцепція» 

10. Дайте визначення поняття «ілюзія» 

11. Назвіть основні напрямки та школи у психології 

12. Назвіть методи психологічного дослідження 

13. Які основні характеристики відчуттів? 

14. Які основні закономірності відчуттів? 

15. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні процеси пам’яті. 

16. Назвіть і коротко охарактеризуйте етапи логічного запам’ятовування. 

17. Як ви розумієте поняття «відчуття» та «сприймання»? Поясніть залежність між 

ними. 

18. Розкрийте сутність процесу мислення. Як воно пов’язане із мовленням? 

Змістовий модуль 2 

1. Будова самосвідомості людини. 

2. Будова свідомості людини. 

3. Вербальні та невербальні засоби комунікації. 

4. Види і характеристика вищих почуттів. 

5. Гіпертимічний тип акцентуації особистості. 

6. Гуманістична психологія: основні постулати, представники, досягнення. 

7. Демонстративний тип акцентуації особистості. 

8. Дистимічний тип акцентуації особистості. 

9. Екзальтований тип акцентуації особистості. 

10. Екзистенціальна психологія: основні постулати, представники, досягнення. 

11. Емотивний тип акцентуації особистості. 

12. Етапи розвитку психіки в філогенезі. 

13. Загальна психологічна характеристика особистості. 

14. Загальна характеристика когнітивної психології. 

15. Загальна характеристика пам'яті: визначення, види. 

16. Загальна характеристика процесів творчості. 

17. Загальна характеристика стресу. 

18. Загальне поняття про психічні явища. 

19. Застріваючий тип акцентуації особистості. 

20. Збудливий тип акцентуації особистості. 
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21. Зв'язок психіки і мозку. Будова нервової системи людини. 

22. Критерії психічного. 

23. Основні положення й досягнення теорій структуралізму та функціоналізму. 

24. Основні постулати теорії діяльності О. М. Леонтьєва. 

25. Особливості психічних явищ. 

26. Педантичний тип акцентуації особистості. 

27. Піраміда потреб А. Маслоу. 

28. Поняття про афекти. Етапи розвитку афектів. 

29. Поняття про відчуття. Види та методи реєстрації відчуттів. 

30. Поняття про діяльність. Психологічна будова діяльності (за О. М. Леонтьєвим). 

31. Поняття про конфлікт. Позитивні і негативні наслідки конфлікту. 

32. Поняття про темперамент. Характеристика темпераменту. 

33. Поняття про фрустрацію. 

34. Поняття про характер. Зв'язок характеру і темпераменту. 

35. Психоаналіз як напрям психології та психотерапії. 

36. Психологічна характеристика депресії. 

37. Психологічна характеристика емоцій. 

38. Психологічна характеристика здібностей і задатків. 

39. Психологічна характеристика мислення. 

40. Психологічна характеристика сприйняття. 

41. Психологічна характеристика уваги: визначення, види, властивості. 

42. Психологічна характеристика уяви. 

43. Психологічні дослідження процесів пам'яті. 

44. Психологія як наука. Предмет і методи психологічного дослідження. 

45. Рівні розвитку груп. 

46. Розуміння волі. Етапи вольової дії. 

47. Розуміння мотиву і потреби в психології. 

48. Стилі спілкування. 

49. Теорії походження пам'яті. 

50. Тривожний тип акцентуації особистості. 

51. Характеристика біхевіоризму як психологічного напряму. 

52. Характеристика гештальтпсихології як психологічного напряму. 

53. Характеристика меланхолічного типу темпераменту. 

54. Характеристика методу інтроспекції. 

55. Характеристика несвідомих психічних процесів. 

56. Характеристика сангвіністичного типу темпераменту. 

57. Характеристика спілкування. Види та засоби спілкування. 

58. Характеристика флегматичного типу темпераменту. 

59. Характеристика холеричного типу темпераменту. 

60. Циклотимний тип акцентуації особистості. 

61. Шляхи розв'язання конфлікту. 


