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Вступ 
 

     Програма вивчення фахової навчальної дисципліни «Загальна психологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю Психологія. 
 

Предмет навчальної дисципліни: 
•      Вивчення змісту, видів, особливостей розвитку психічних процесів, станів і 

властивостей особистості; 
•     Дослідження особливостей функціонування даних процесів у особистостей різного 

віку; 
•      Аналіз механізмів розвитку і функціонування психічних явищ; 
•      Узагальнення теоретико-методологічних підходів до вивчення даних явищ у 

вітчизняній та закордонній психології. 
•  

    Міждисциплінарні зв'язки. Нормативна навчальна дисципліна “Загальна 

психологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців, її засвоєння є 

підґрунтям для вивчення дисциплін “Психологія особистості”, “Психодіагностика”. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів: 
 
 Змістовний модуль 1. Психологія як наука  
 Змістовний модуль 2. Психічні процеси 
 Змістовний модуль 3. Психологічні властивості особистості 

 
Мета і завдання навчальної дисципліни: 
1 .Розкриття та аналіз основних проблем загальної психології, що мають теоретичне та 

практичне значення; 
2.Поглиблення уявлень слухачів про особливості функціонування  психічних процесів, 

психічних станів і поведінки особистості; 
3.Подальше формування світоглядних засад щодо власного бачення психічних 

процесів виходячи із здобутків психологічної науки; 
4.Поєднання психодіагностичного, корекційного та розвиваючого підходів для більш 

ефективного засвоєння курсу та можливостей використання цих знань у психологічній 

практиці. 
 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
• Функціональне призначення загальної психології; 
• Об’єктно-предметну сферу загальної психології, еволюцію предмету психології; 
• Основні підходи та концепції розвитку психічних явищ; 
• Проблематику вітчизняних і зарубіжних психологічних досліджень; 
• Базові поняття та категорії загальної психології; 
• Методологічні принципи загальної психології, їх взаємозв’язок з методами 
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психологічних досліджень; 
• Структуру психологічного знання та її особливості. 

 
вміти:  

- працювати з першоджерелами;  
- реферирувати та коментувати їх; 
- вільно висловлювати свої думки;  
- оперувати психологічними категоріями та поняттями. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 360 годин / 12 кредитів ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
 
ТЕМАТИЧНО - ЗМІСТОВА ЧАСТИНА КУРСУ 

Модуль 1. Психологія як наука 
Тема 1. Предмет, завдання та розвиток психології 
Історичні етапи становлення та розвиток психології. Донауковий період з ідеєю 

психології як науки про душу. Епоха Відродження XV-XVII ст. або психологія як наука 

про свідомість. XVIIІ ст. – психологія як наука про поведінку. XIX-XX ст. – психологія 

як наука про психіку.   
Предмет психології як науки про закономірності виникнення діяльності психіки у 

людини і вищих тварин, про психічні процеси, які є складовими компонентами 

діяльності і спілкування людей, а також поведінки тварин. 
 Проблеми психології: психофізіологічна, психосоціальна, психопрактична, 

психологічна. 
Завдання та принципи сучасної психології. Три групи завдань: науково-дослідні 

(вивчення об’єкта науки на різних етапах); діагностичні (розпізнання психічного 

явища, визначення потенціальних можливостей психічної діяльності); корекційні 
(спрямування на виправлення дефектів психічної діяльності, розвитку). 

Основні принципи психологічної науки (за О.М.Ткаченком): принцип 

детермінізму, принцип відображення, принцип єдності психіки й реальності 

(діяльності), принцип розвитку, принцип системно-структурний. Системно-діяльнісний 

аналіз психіки. 
Зв’язок психології з іншими науками. Психологія і філософські науки. 

Психологія та природничі науки. Психологія та технічні науки. Психологія та медичні 

науки. Психологія та суспільні науки. Класифікація основних проблем і наук (за 

Б.Г.Ананьєвим). Міждисциплінарні зв’язки у вивченні проблем “природа – людина” та 

“людство – природа” (за Б.Г.Ананьєвим). “Трикутник наук” (за Б.М. Кедровим). 
Галузі психології. Спеціальні галузі психології. Напрямки сучасної психології 
Методи психологічних досліджень. Вимоги до методів: об’єктивність, 

генетичний підхід, системність, особистий та особистісний підхід, індивідуалізація, 

єдність теорії і практики. Класифікація методів: емпіричні методи (спостереження, 

тестування, аналіз продуктів діяльності, анкетування, бесіда та інтерв’ю, біографічний 

метод; експеримент лабораторний, природний, психолого-педагогічний експеримент); 

методи обробки даних (кількісні та якісні); інтерпретаційні методи (генетичний, 

структурний, системний метод); методи активного впливу на особистість: психологічна 
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корекція; психологічна консультація; психологічний тренінг; психологічна терапія та 

реабілітація. 
 
Тема 2. Психіка як предмет психології 
Виникнення та розвиток психіки (філогенез, онтогенез). Періодизація еволюції 

психіки живих організмів (за О.М.Леонтьєвим): стадія сенсорної психіки, стадія 

перцептивної психіки, стадія інтелекту. 
Основні підходи до розуміння психіки. Еволюція психіки (за К.К. Платоновим). 

Основні відмінності між людиною та вищою твариною. Мозок і психіка. Форми прояву 

та функції психіки. Структура психіки: психічні процеси; психічні стани, властивості 

особистості. 
      Свідомість. Самосвідомість. Свідоме і несвідоме. Функції та властивості свідомості. 

Форми свідомості (за К.К.Платоновим). Етапи розвитку свідомості. 
 

Модуль 2. Психічні процеси 
 
Тема 3. Відчуття 

       Поняття про відчуття. Класифікація відчуттів. Види відчуттів. Будова аналізатора. 

Загальні властивості відчуттів: якість; інтенсивність; тривалість; чутливість; адаптація. 

Пороги чутливості: відносні і абсолютні. Верхній і нижній пороги чутливості. Поріг 

розрізнення. Психофізіологічний закон відчуттів Вебера-Фехнера. 
Функції і властивості відчуттів. 
Індивідуальні відмінності відчуттів. Вікові особливості функціонування відчуттів. 
 
Тема 4. Сприймання  
Поняття про сприймання. Спільне та відмінне у відчуттях і сприйманні. 
Властивості і види сприймання.  Індивідуально-типологічні особливості 

сприймання. Ілюзія сприймання. Типи сприймання: аналітичний, синтетичний, 

аналітоко-синтетичний; об’єктивний і суб’єктивний. 
Розвиток спостережливості. 

  
Тема 5. Увага  
Загальні уявлення про увагу. Теорії уваги у вітчизняній і закордонній психології. Види 

уваги. Класифікація видів уваги (за У.Джемсом, М.Ланге, М.Ф.Добриніним).  
Властивості уваги (спрямованість, інтенсивність, обсяг, концентрація, розподіл, 

переключення, інертність, акомодація, стійкість,  коливання, відволікання, розсіяність).  
Філогенез уваги. Фізіологічні механізми уваги. Розвиток і формування уваги. Деякі 

вікові особливості розвитку уваги. Досвід експериментального формування уваги. 
 
Тема 6. Пам’ять 
Загальні уявлення про пам’ять. Моделі пам’яті. Іконічна пам’ять. Короткочасна і 

довготривала пам’ять. Концепції пам’яті в закордонній і вітчизняній психології. Види 

пам’яті. Класифікація видів пам’яті. 
Процеси пам’яті. Фактори, що сприяють успішному запам’ятовуванню. Причини 
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забування. Індивідуальні відмінності пам’яті. Якості пам’яті. Причини, що впливають 

на продуктивність пам’яті. Розвиток пам’яті. Вікові особливості динаміки розвитку 

пам’яті. 
 

Тема 7. Мислення 
Теоретична і практична актуальність досліджень мислення. Історичний розвиток 

мислення людини. Порівняльний аналіз основних теорій мислення в історії психології. 
Основні підходи до дослідження мислення у вітчизняній психології. Мислення та 

мовлення. Проблема понять. Методи дослідження абстракції. Дослідження наукових та 

буденних понять. 
Поняття “проблемної ситуації” та “задачі”. Операціональний склад процесу мислення. 

Мотивація мислительної діяльності. Емоції та мислення. 
Стадії розвитку мислення в онтогенезі. Види зрілого мислення залежно від професійної 

діяльності особистості. 
Індивідуальні особливості мислення. 
 

Тема 8. Мовлення 
Поняття “мова” і “мовлення”. Функції та види мовлення. Мовні засоби формування 

знань. Мовлення і розуміння, щаблі розуміння. Значення, зміст та функції слова. Мова і 

орієнтовна діяльність. 
Вікові періоди мовленнєвого розвитку людини. Соціальний контекст мовлення. 

Грамотність і її основні компоненти.  
 

Тема 9. Уява 
Уява  як особлива форма людської психіки. Уява і творчість. 
Види уяви (пасивна і активна, відтворююча і творча). Форми побудови образів 

уяви: гіперболізація; схематизація; типізація;  комбінування; аглютинація. 

Класифікація уяви. Індивідуально-типологічні особливості уяви 
 

Тема 10. Емоції і почуття 
Структура емоційної сфери особистості. Спільне і відмінне в емоціях і почуттях. 

Види емоцій. 
Класифікація груп почуттів: моральні; інтелектуальні; естетичні, праксичні. Види 

почуттів (за Додоновим): альтруїстичні; комунікативні; глоричні; практичні; 

романтичні; гностичні; естетичні; гедонічні; акизитивні; мобілізаційні. 
Рефлекторна природа зв’язку емоцій і почуттів.  
Властивості емоційних явищ: глибина; якість; тривалість; активність; динаміка 

перебігу; полярність; інтенсивність; амбівалентність. 
Основні форми переживань емоцій (почуттів): афект; настрій; пристрасті.  
Психічні стани: фрустрація, стрес, агресія, депресія. 
Тема 11. Воля 
Сучасні підходи до визначення поняття: мотиваційний, регуляційний, підхід 

вільного вибору.  
Специфічні характеристики волі. Функції волі. 
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Локус контролю.       
Мимовільні та довільні дії. Вольові акти. Вольові якості особистості. 
Етапи складної вольової дії. 

 
МодМ       Модуль 3. Психологічні властивості особистості 

 
Тема 12. Особистість, структура особистості 
Поняття “людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”. Основні підходи 

до поняття “структура особистості” у вітчизняній і закордонній психології. Розвиток і 

формування особистості.  
Чотири підходи до визначення особистості: соціально-психологічний; 

індивідуально-психологічний; діяльнісний; генетичний. 
Спрямованість особистості. 
 
Тема 13. Темперамент 
Історичний огляд формування поняття темпераменту. Типи темпераменту. 

Основні властивості темпераменту: активність, реактивність, сенситивність, темп 

реакцій, пластичність, емоційність, екстраверсія-інтроверсія. Типологія темпераменту 

(за Г.Айзенком). 
 
Тема 14. Характер 
Зв’язок темпераменту і характеру.  
Властивості характеру: повнота, цілісність, визначеність, сила. 
Провідні риси характеру: моральні; вольові; емоційні; інтелектуальні. 
Акцентуації характеру. Симптомокомплекси (Теплов): ставлення до інших 

людей: принциповість, тактовність, грубість, правдивість; відношення до себе: 

самозакоханість, егоцентризм, самокритика; відношення до праці: відповідальність, 

ентузіазм, ініціативність; відношення до речей: акуратність, щедрість, скупість, 

бережливість. 
 
Тема 15. Особистість і спілкування 
Функції спілкування (за Ломовим): інформаційно-комунікативна; регуляційно-

комунікативна; афективно-комунікативна. 
Функції спілкування:  регуляція спільної діяльності; пізнання; формування 

свідомості людини; самовизначення індивіда. 
Сторони спілкування: (за Андреєвою): комунікативна, інтерактивна (взаємодія), 

перцептивна (сприйняття людини людиною). 
Засоби спілкування.  Види спілкування. Бар’єри і потреби в спілкуванні. 

 
. 
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3. Рекомендована література: 

Основна: 
1. Бочелюк, В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями: навч. посібник/ 

В. Й. Бочелюк, А. В. Турубанова. - К. : Центр учбової літератури, 2011. – 264 с. 
2. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник / М. Й. Варій ; Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності. – 4-те вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2014. -1047 с. 
3. Загальна психологія: [Підручник] / За ред. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. 

Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с. 
4. Ільїна, Н. М. Загальна психологія: теорія та практикум: навч. Посібник/ Н. М. 

Ільїна, С. О. Мисник. - Суми: Університетська книга, 2011. - 352 с. 
5. Партико Т.Б. Підручник для студентів вищих навч. закл. / Т. Б. Партико, 

С. Л. Грабовська, А. О. Вовк та ін. ; за заг. ред. Т.Б. Партико. — К. : Ін Юре, 

2014. — 664 с.  
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 

2002. -720 с.  
7. Трофімов Ю.Л. Психологія / Ю.Л. Трофімов. – К.: Либідь, 2008. – 558 с. 
8. Цимбалюк І.М. Психологія / І.М. Цимбалюк. – К.: Професіонал, 2006. – 576 с. 

Додаткова: 

9. Большой психологический словарь / Под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П. 
 – М.: 2003. – 672 с.  

10. Вікова психологія : навч. посібник : рек. МОН України для студ. ВНЗ / [О. П. 

Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка;МОН України, 

Київський ун-т імені Бориса Грінченка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 375 
с.  

11. Вітенко І.С. Основи психології: підручник для студ. вищих медичних  навч. 

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. С. Вітенко, Т. І. Вітенко. –  2-ге вид., переробл. 

і допов – Вінниця: Нова книга, 2008. – 253 с. 
12. Волошина В.В. Загальна психологія: Практикум: [Навч.посібн] / В.В. Волошина, 

Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – К.: Каравела, 2005. – 280 с. 
13. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. – М.: АСТ:Астрель, 2008. – 352 с. 
14. Дрозденко К.С. Загальна психологія в таблицях і схемах / К.С Дрозденко. – К.: 

Професіонал, 2004. – 303 с. 
15. Дубравська Д.М. Основи психології / Д. М. Дубравська. – Львів: Світ, 2001. – 280с.  
16. Дьяченко М.И. Психология: Словарь-справочник / М.И. Дьяченко, Л.А. 

Кандыбович. – Мн.: Хэлтон, 2004. – 576 с..   
17. Заброцький М.М. Основи вікової психології / М.М. Заброцький. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2006. -112 с.   
18. Загальна психологія : навчальний посібник :  рек. МОН України для студ. ВНЗ / О. 

П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. –  К. : Центр 

учбової літератури, 2012. – 295 с. 
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19. Загальна психологія: практичні заняття : [навч. посібник для педагогічних ВНЗ] : 

[рек. МОН України] / С. Ю. Діхтяренко, Н. В. Чудаєва, Г. О. Шулдик, Л. А. 

Данилевич. – Умань: Візаві, 2012. – 253 c.  
20. Іванова О.В. Психологія: вступ до спеціальності : навч. посібник : рек. 

МОНмолодьспорту України для студ. ВНЗ / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С. І. 

Корсун ; М-во внутрішніх справ України, Нац. академія внутрішніх справ. –  К. : 

Центр учбової літератури, 2013. – 183 с. 
21. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2008. – 272 с. 
22. Москаленко В.В. Соціальна психологія / В.В. Москаленко. – К.: Центр 

навч.літератури, 2008. – 688 с.   
23. М'ясоїд П.А. Загальна психологія / П.А. М’ясоїд. – К.: Вища школа, 2006. – 487 с. 
24. Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія: підручник: У 2 кн. Кн. 1: Соціальна 

психологія особистості і спілкування/ Л. Е. Орбан-Лембрик. - Чернівці: Книги — 
ХХІ, 2010. – 464 с. 

25. Основи психології. / За ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця, - К.: Либідь, 2006. – 632 с.   
26. Павелків Р. В. Вікова психологія : підручник : затв. МОН України як підручник для 

студ. ВНЗ / Р. В. Павелків. – К. : Кондор, 2011. – 468 с.  
27. Павелків, Р. В.    Загальна психологія : підручник : затв. МОН України як 

підручник для студ. ВНЗ / Р. В. Павелків. – Вид. 4-те, допов. – К. : Кондор, 2013. – 
570 с.  

28. Петровський А.В. Психологія / А.В. Петровський, М.Г. Ярошевський. – М.: 

Академія, 2002. – 512 с.   
29. Поліщук, С. А. Психологічні практики в системі підготовки практичних психологів 

: навч.-методичний посібник / С. А. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 

2012. – 134 с. 
30. Сабуров А. Психология: Курс лекцій / А. Сабуров. – К., 1996. – 206 с.   
31. Савчин М.В.Вікова психологія / М.В. Савчин. Л. П. Василенко. - К. : Академвидав, 

2006. – 359 с.   
32. Степанов О.М. Основи психології і педагогіки / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – К.: 

Академвидав, 2003. – 504 с.  
33. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування / І.О. Трухін. – К.: Центр 

навч.літератури, 2005. – 336 с.  
Інформаційні ресурси 

1. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 
2. http://www.lsl.lviv.ua/ - Львівська національна наукова бібліотека України імені 

В.Cтефаника. 
3. http://pidruchniki.ws/ - Онлайн підручники з педагогіки. 
1. http://www.psynavigator.ru/books.php 
2. http://www.gumer.info/bibliotek 
3. http://www.mirknig.com/psihologiya 
4. http://pedagogy.webukr.net 
5. http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html 

http://libfree.com 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://pidruchniki.ws/psihologiya/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://www.gumer.info/bibliotek
http://www.mirknig.com/psihologiya
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://libfree.com/
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4. Засоби діагностики успішності навчання: 

• усні опитування на практичних заняттях; 
• індивідуальні самостійні завдання; 
• три письмові контрольні роботи; 
• два усні залікові та екзаменаційні запитання. 

 
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, екзамен 
 

 


