
КАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА 

Гуманітарно – економічний факультет 

Кафедра психології та соціальної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

Освітня програма Психологія 

 

Спеціальність 053 Психологія 

 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від 29 серпня 2019 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Ужгород - 2019 

 

 



ЗМІСТ 

 

 

1. Загальна інформація 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

4. Результати навчання (компетентності) 

5. Організація навчання 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

7. Політика навчальної дисципліни 

8. Рекомендована література 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Практикум із загальної психології  

Викладач (-і) Ярема Олена Миколаївна,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роби 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, 150 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

 Програма курсу «Практикум із загальної психології» призначена для підготовки 

психологів з метою навчити їх основам практичної психології, а саме навчити їх 

проводити психологічні дослідження, обстеження особистості, визначення її 

властивостей, особливостей функціонування психічних процесів, станів. Предметом 

вивчення «Практикум з загальної психології» є теорія, принципи та інструменти оцінки 

та вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості. 

Фундамент професійної підготовки психолога складає комплекс наукових знань 

про факти, закономірності і механізми психіки людини, становлення її як особистості, 

розвитку в реальному соціокультурному середовищі. У зв’язку з цим ставлять високі 

вимоги до проведення різних форм учбової діяльності студентів.   

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Основною метою викладання дисципліни «Практикум з загальної психології» є 

набуття майбутніми психологами знань щодо основних принципів та інструментів 

психологічного дослідження, а також формування навичок проведення психологічного 

дослідження 

Оскільки сучасний висококваліфікований психолог немислимий без глибоких 

знань науково-обгрунтованих способів вивчення психіки «Практикум із загальної 

психології» ставить собі за ціль – ознайомити студентів з методами і методиками 

отримання психологічної інформації, вироблення вміння проводити експериментальні 

дослідження, спостерігати і аналізувати власну поведінку і поведінку інших людей. Все 

це приятиме зростанню я к теоретичної так і практичної кваліфікації майбутнього 

психолога. 

Завдання курсу: формування уявлення про психічну активність, як засіб 

відображення та перетворення навколишнього світу; аналіз закономірностей 

функціонування психіки; розширення світоглядного і професійного горизонту, в 

результаті ознайомлення з розвитком психології як науки; ознайомлення студентів з 

структурними компонентами психіки та їх взаємозв’язком; набуття студентами навичок 

дослідження особливостей перебігу психічних процесів, функціонування психічних 

станів та прояву психічних властивостей  набуття студентами навичок пояснення і 

використання в практичній діяльності особливостей перебігу психічних процесів, 

функціонування психічних станів та прояву психічних властивостей. 

Отримані знання необхідні для практичного застосування при проведенні 

експериментально-психологічного вивчення досліджуваних. 

 

http://www.kau.com.ua/


4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

Знати:  

- основні методи вивчення особливостей психічного розвитку людини; 

- напрямки психологічного обстеження особистості, дослідження структур і 

складових індивідуальності; 

- теоретичні засади практичної психології, зміст, форми й методи навчання та 

формування особистості практикуючого психолога; 

-  теорію психологічного експерименту; 

- можливості застосування експериментально-психологічного дослідження в 

різних сферах діяльності. 

- особливості та умови психологічного тестування. 

Вміти: 

- розробляти засоби побудови і використання методик виміру якостей 

особистості, рангування її властивостей, виявлення провідних рис 

психологічних характеристик, особливостей перебігу психічних процесів, 

станів; 

- сформувати професійно важливі риси практичного психолога; 

- здійснювати вимір індивідуально-психологічних показників особистості, її 

пізнавальної та емоційно-вольової сфери, виявляти схильності і здібності 

людини та резервів її розвитку; 

- координувати власну взаємодію з батьками, громадскістю у застосуванні 

методів психологічного впливу в залежності від вікових та індивідуальних 

особливостей; 

- відслідковувати загальні і локальні зміни у масовій свідомості, проводити, 

спостереження за психологічним станом окремих груп та верств населення; 

- аналізувати концептуальні засади соціальної політики держави з метою 

соціального захисту людини, розробляти умови застосування психологічних 

методів соціальної роботи. 

 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
32 

самостійна робота 78 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

3 053 Психологія 2 обов’язкова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

Лекції заняття сам. роб. 

Змістовий модуль1. Методологія та методи  практичної психології 

1.Практична психологія як галузь професійної діяльності. 

Система соціально-психологічної служби. 

2  2 

2.Методологічні засади практичної психології. 2  4 



Основи розробки психологічних досліджень. 

3.Спостереження як метод психологічних досліджень 1 2 2 

4.Експеримент – основний метод психологічних 

досліджень 

2  4 

5.Психологічне тестування 2  4 

6.Метод  інтерв’ю – організація усного опитування 2  4 

7.Анкетування – організація письмового опитування 1 2 2 

Змістовий  модуль 2. Дослідження пізнавальних процесів, вищих пізнавальних 

процесів 

 

11.Методи дослідження відчуттів 1 1 2 

12.Методи дослідження сприйняття 2 2 2 

13.Методи дослідження пам’яті 2 1 4 

14.Методи дослідження уваги 1 2 2 

15.Методи дослідження мислення 2       2 4 

16.Методи дослідження мовлення 1 1 2 

17.Методи дослідження уяви 2 2 2 

18.Методи дослідження емоцій та почуттів 1 2 4 

19.Методи дослідження волі 1 2 2 

Змістовий модуль 3. Дослідження індивідуально-психологічних особливостей 

особистості 

20.Методи дослідження розумових здібностей, інтелекту 

 
2 2 4 

21.Методи дослідження комунікативних та  

організаторських здібностей 
1 2 2 

22.Методи дослідження темпераменту та характеру 2 2 4 

23.Методи дослідження психомоторики 1 1 4 

24.Дослідження самосвідомості особистості 2 2 4 

25.Дослідження тривожності та агресивності 2 2 4 

26.Дослідження рівня домагань та рівня суб’єктивного 

контролю 
1 1 2 

27.Дослідження ціннісної сфери особистості 2 1 4 

28.Особистість та підготовка  практикуючого психолога 2  4 

ЗАГ.: 40 32 78 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни  

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань з практикуму із загальної 
психології: 1) характер володіння знаннями з практикуму із загальної 
психології (рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, 
повнота і точність знань); 

2) якість актуалізації знань з практикуму із загальної психології 
(логіка мислення, аргументація, послідовність і самостійність 
викладу, культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 



без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 
F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не засвоєний, 

необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі виконані 

завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над 

матеріалом не приведе до будь-якого значимого підвищення якості 

виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 



узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 
1.Волошина В.В., Волинська Л.В., Савицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: 

Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2005. – 280 с.  

2.Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс: навч. посіб. / Т. В.Дуткевич. - 

К. : ЦУЛ, 2018. - 388 с. 
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