
Опис навчальної дисципліни 

Психологія  

Тип дисципліни:  

обов’язкова. 

Семестр:  

Перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС–4), аудиторні години: лекції – 30, 

практичні – 30. 

Лектори:  

к. пед. н., доцент Білозерська С.І. 

Результати навчання:  

• використовувати знання про особистість в розумінні соціальної перцепції, 

міжособистісної взаємодії та соціалізації особистості; 

• застосовувати психолого-філософські категорії та поняття; визначити основні 

психолого-економічні закони та категорії; демонструвати знання базових методів 

пізнання; орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки; 

• складати програму конкретного психологічного дослідження та програму особистісно-

професійного розвитку; 

•  здатність до рефлексії, аналізу слабких та сильних власних рис, як своїх, так і інших 

людей; здатність визнавати принципи наставництва, співпрацювати в команді з іншими 

фахівцями та робити свій внесок у командну роботу; поглиблювати знання про власні 

психічні процеси, відносини з іншими людьми, індивідуальні особливості; 

• здатність до самопрезентації у різних умовах загальної та професійної діяльності, 

стимулюванні потреби у самопізнанні, як основи подальшого саморозвитку та 

самовдосконалення, вміння поєднувати власний життєвий досвід з теоретичними 

знаннями в процесі виконання практичних завдань; 

• розвивати психологічну культуру, вміння поєднувати власний життєвий досвід з 

теоретичними знаннями; 

• опанувати та використовувати методи саморегуляції, здатність допомогти 

пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та формулювати цілі, 

пояснювати програму як психологічної, так і фізичної реабілітації; 

• оволодіти вміннями та навичками спостережливості, сприймання, уяви, уваги, 

прийомами розвитку мислення; здатність провадити професійну діяльність відповідно до 

потреб здоров’я, культурних цінностей та традицій населення України. 

• виховувати особистісні риси, від яких залежить цілісна поведінка і майбутня професійна 

діяльність. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– філософія; 

– фізіологія; 

– анатомія. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Предмет, завдання, структура сучасної психологічної науки. Проблема і природа 

психічного. Сутність, зміст, онтологія, феноменологічні прояви, структура та функції 

психіки. Сутність, зміст, онтологія, феноменологічні прояви, структура та функції 

самосвідомості особистості. Спонукальна (мотиваційна) сфера особистості. Психологія 

активності людини. Психологія темпераменту, характеру, здібностей та психологічні 

основи їх розвитку. Загальна характеристика інтелекту: сенсорний та перцептивний 

інтелект (психологія відчуттів і сприймань). Психологія уваги. Пам'ять, мислення, уява та 

психологічні засади їх розвитку. Емоційно-вольова сфера особистості. Суспільні 



відносини та міжособистісні стосунки. Зміст, структура та функції спілкування. 

Перцептивна та інтерактивна сторони спілкування. Психологія великих і малих груп. 

Особистість у групі. Психічний, психологічний, соціальний, моральний, духовний та 

особистісний розвиток дитини раннього, дошкільного віку, молодшого шкільного віку. 

Особливості психічного та особистісного розвитку підлітка. Психічний та особистісний 

розвиток раннього та зрілого юнацького віку. Психічний та особистісний розвиток в 

період дорослості. Основи геронтолії. 

Рекомендована література: 

1.Білозерська С.І. Психологія: Тексти лекцій. / С.І. Білозерська 11 - Дрогобич: Редакційно-

методичний відділ ДДПУ ім.І.Франка /С.І.Білозерська// - 2015. - 529с. 

2. Білозерська С.І. Загальна психологія. Методичні матеріали для самостійної роботи 

студентів: навчально-методичний посібник/С.І.Білозерська// - Дрогобич: Редакційно-

методичний відділ ДДПУ ім..І.Франка, 2012. - 169с. 

3. Білозерська С.І. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Соціальна 

психологія». - Дрогобич: Редакційно-методичний відділ ДДПУ ім..І.Франка. - 2011. - 59с. 

4. Білозерська С.І. Вікова психологія. Посібник для самостійної роботи студентів. - 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. - 92с. 

5. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - К. : Академвидав, 

2005. - 360 с. 

6. Психологія: підручник /За ред. Ю.Л.Трофімова. - К.: Либідь, 2001. - 550с. 

7. Савчин М.В. Загальна психологія: навч.посіб./ М.В.Савчин. - К.:Академвидав, 2018. -

464с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усне опитування, оцінка умінь студентів аналізувати і 

узагальнювати інформацію про соціально-психологічну реальність, формулювати 

висновки та рекомендації виконання контрольної роботи та індивідуальних завдань; 

– підсумковий контроль: екзамен 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

кафедра психології. 


