
Повна назва: Психологія  

Статус: Вибіркова 

Мета курсу – сформувати у студентів поняття про наукову психологію: її основні категорії, 

закони, практичні можливості. Оволодіння курсом психології передбачає не просто 

засвоєння певних знань, але і формування психологічної культури. Вона включає в себе 

комплекс психологічних вмінь та знань, які необхідні для розв’язання різноманітних 

психологічних проблем, які виникають в професійному та особистісному житті людини. 

Основні завдання курсу: 

 Ознайомлення студентів з психологією як науковою дисципліною та сферою 

професійної діяльності; 

 Усвідомлення особливостей різних етапів розвитку особистості; 

 Розуміння суті різних психічних явищ та фактів; 

 Допомогти студентам психологічно свідомо ставитись до розв’язання особистих та 

професійних конфліктів. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни:  

Тематичний план дисципліни «Психологія » складається з трьох кредитів, кожен з 

яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує 

кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками.   

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання:  

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів;  

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань та їх обговорення в аудиторії;  

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять.  

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7       

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Психологія як наука 

Тема 1. Психологія як 

наукова дисципліна 

 

3 
2 1 

 

 

 

 

 

 

      

Тема 2. Наукова та 

повсякденна 

психологія 

 

12 

 

2 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

      



Тема 3.  Місце 

психології у системі 

інших наук Основні 

методи психології 

5 2 1  

 

 

2 

       

Разом за змістовим 

модулем 1 

 

20 

 

6 

 

4 

 

 

 

10 

       

Змістовий модуль 2. Психологія особистості 

Тема 4.  Проблема 

особистості у 

психології.  

3 2 1  

 

 

 

       

Тема  5. 

Спрямованість 

особистості 

8 2 1  5        

Тема  6. Темперамент 

у структурі 

особистості. Типи 

темпераменту 

14 2 2  

 

 

10 

       

Тема 7. Характер. 

Формування і 

акцентуації 

8 2 1  

 

5 

 

       

Тема 8-9. Пізнавальні 

процеси 

5 4 1  

 

 

 

       

Разом за змістовим 

модулем 2 

38 12 6  

 

20 

 

       

Змістовий модуль 3. Психологія спілкування 

Тема 10. Спілкування, 

його аспекти і функції 

3 2 1          

Тема 11. Вербальні та 

невербальні засоби 

спілкування 

8 2 1  5        

Тема 12. Мала група. 

Сумісність та 

згуртованість 

7 2   5        

Тема 13. Проблема 

лідерства та 

керівництва у групі 

3 2 1          

Тема 14. Конфлікти, 

засоби їх вирішення 

11 2 1  8        

Разом за змістовим 

модулем 3 

32 10 4  18        

Усього годин  90 28 14  48         

 

  



По закінченню курсу, студенти повинні ЗНАТИ: 

 Наукове та практичне значення психології 

 Психологічне походження індивідуальних особливостей людини 

 Психологічні особливості різних етапів розвитку особистості 

 Особливості міжособистісного спілкування 

ВМІТИ: 

 Працювати з науковою психологічною літературою 

 Вступати в наукові дискусії, аргументувати власну думку, користуючись 

термінами наукової психології 

 Психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих 

проблем. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 години / 3 кредитів ECTS.  

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться 

у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових 

аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях.  

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль з дисципліни   проводиться відповідно до навчального плану, в 

терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу.  

Оцінювання:   

Форма контролю 
Максимальна оцінка одиниці 

контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях   5  2  10  

Опитування на сем. заняттях  5  6  30  

Творчо-пошукова робота  10  1  10  

Виконання письмової 

самостійної роботи  

10  1  10  

Загальна кількість балів      60  

Підсумкове опитування     40  

Всього за триместр      100  

  

Викладач:  

Хоржевська Інна Михайлівна , кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 15 років. Кількість 

виданих наукових праць – більше 40. Кандидат психологічних наук з 2004 року. Дисертацію 

захистила 13 березня 2004 року у спеціалізованій вченій раді Д 41.051.07 при Одеському 

національному університеті ім. І.І. Мечникова (Диплом ДК № 024066) на тему 

"Індивідуально-вікові особливості альтруїзму-егоїзму особистості". Сфера наукових 

інтересів - психологічні засади професійної культури особистості, професійна деформація . 

 


