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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА СТРУКТУРНО-

ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Загальна психологія ” є 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з предметом, методами загальної психології, 

її зв’язком з іншими науками, історією розвитку психологічних знань,  структурою 

психіки: психічними процесами; психічними властивостями та психічними станами 

особистості; ознайомлення з функціями та операціями мислення, уяви, мовлення, 

дати психологічну характеристику психічних властивостей особистості: 

темпераменту, характеру, здібностям  та їх впливу на діяльність особистості, 

ознайомити студентів з емоційно-вольовою сферою особистості, психологічними 

особливостями спілкування та психологічними закономірностями управлінської 

діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  “Загальна психологія ” є:  

надання слухачам загальних знань та формування вмінь в галузі психології, 

формування практичних навичок застосування отриманих знань в професійній 

діяльності відповідно до місії та цілей програми. Передбачені види занять включають 

послідовне представлення матеріалу, що забезпечує надання знань здобувачам вищої 

освіти з поведінкових та когнітивних аспектів психології особистості, сутність 

міжособистісних відносин, закономірності, механізми, психологічні особливості їх 

взаємодії, психологічні механізми досягнення цілей, особливості,  детермінанти та 

фактори  психологічних явищ. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 120 годин. 

Компетентності:  

 Здатність працювати в команді (ЗК03); 

 Навички міжособистісної взаємодії (ЗК07) 

Програмні результати навчання за спеціальністю: 

 Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування 

соціальних явищ у контексті професійних задач (РН04) 

 Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації (РН07) 

 Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні 

висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури (РН08) 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

 Соціальна психологія 

 Соціологія сім’ї 

 Соціологія особистості та девіантної 

поведінки 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 54 % 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номери семестрів, найменування тем і питань 

кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу студентам 

Інформаційн

о-методичне 

забеспечення 

1 2 3                                     4 5 

   Блок змістових модулей 1. Психологічні 

пізнавальні процеси 
 

1 Л

 Л 

4

2 

Змістовий модуль № 1.1 

Тема 1. Психологія як наука. Її становлення і 

методи. 

1. Психологія як наука. Завдання і місце 

психології в системі наук.  

2. Історія розвитку психологічних знань.  

3. Предмет психології і зв’язок з іншими науками. 

Методи та завдання психології. Галузі та методи 

псіхології.  

4. Поняття психіки. Співвідношення суб'єктивної і 

об'єктивної реальності. Структура психіки 

людини. психічні процеси; психічні властивості 

особистості; психічні стани особистості;  психічні 

утворення особистості. 

2,4,6,8,10, 

12,15,19, 

21, 22 

2 СР 3 Змістовий модуль № 1.1 

Тема 1. Предмет, завдання, основні етапи 

становлення та розвитку психології. Методи 

психології. 

1. Внесок у розвиток психологічного знання 

вчених стародавнього світу та середніх віків. 

Визначні психологи ХХ ст.  

2. Сучасний стан психології в Україні. Розвиток і 

становлення вітчизняної психології.  

3. Основні етапи розвитку психологічних знань. 

Донауковий етап розвитку психології. Науковий 

етап розвитку психології.  

4. Погляди вітчизняних вчених на психіку.  

5. Біхевіоризм. Гештальтпсихологія. Основи 

психоаналізу (фрейдизм) З.Фрейд (Гуманістична 

психологія (А.Маслоу, К.Роджерс, Г.Олпорт). 

2,4,6,8,10, 

12,15,19, 

21, 22 
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Когнітивна психологія Ж. Піаже,  Дж. Брунера.   

6. Харківська, Київська,Одеська, Львівська школи 

психології. 

2

3 

 

ПЗ 

 

2 

Змістовий модуль № 1.1 

Тема 1. Предмет, завдання, основні етапи 

становлення та розвитку психології. Методи 

психології. 

1. Предмет і завдання психології.  

2. Виникнення і розвиток психології  

3. Методи  дослідження в психології. 

Універсальні методи. Спеціальні методи. Методи 

теоретичного дослідження. Методи емпіричного 

дослідження Методи аналізу, інтерпретації і 

тлумачення даних теоретичного й емпіричного 

дослідження.  

4. Спостереження, експеримент, бесіда, інтерв'ю, 

анкетування, соціометрія, референтометрія, 

біографічний метод, тестування, вивчення 

продуктів діяльності, узагальнення незалежних 

характеристик. Тестування.  

5. Методи математичного моделювання.  

2,4,6,8,10, 

12,15,19, 

21, 22 

4 Л 2 Змістовий модуль № 1. 2 

Тема 2. Сутність простих пізнавальних процесів 

особистості. Відчуття. Сприйняття. 

1. Сутність простих пізнавальних процесів. 

2. Відчуття: його фізіологічна сутність, 

закономірності та значення. 

3. Види відчуттів.  

4. Закономірності відчуттів. 

5. Сприйняття: його види.  

6. Основні властивості сприйняття. 

1,4,5,6,8, 

12, 22, 24 

5 СР 4 Тема 2. Сутність простих пізнавальних процесів 

особистості. Вічуття. Сприйняття. 

1. Роль простих пізнавальних процесів у житті 

людини. Фізіологічна сутність відчуття, 

закономірності та значення. 

2. Значення екстероцептивних (контактних і 

дистанційних),  интероцептивних;  

пропріорецептивих відчуттів особистості.  

3. Властивості відчуттів: абсолютна чутливість; 

межа відчуття;  адаптація; сенсібілізація. 

4. Сприйняття: його види. Поняття про 

сприйняття. Фізіологічні основи,  види та 

властивості сприйняття. Основні особливості 

1,4,5,6,8, 

12, 22, 24 
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сприйняття. 

6 ПЗ 2 Тема 2. Сутність простих пізнавальних процесів 

особистості. Вічуття. Сприйняття. 

1. Сутність простих пізнавальних 

процесів.Відчуття: його фізіологічна сутність, 

закономірності та значення. 

2. Види відчуттів:  екстероцептивні (контактні і 

дистанційні),  интероцептивні;  

пропріорецептивні.  

3. Закономірності відчуттів: абсолютна 

чутливість; межа відчуття;  адаптація; 

сенсібілізація. 

4. Сприйняття: його види. Поняття про 

сприйняття. Фізіологічні основи,  види та 

властивості сприйняття. Основні особливості 

сприйняття. 

1,4,5,6,8, 

12, 22, 24 

7 Л 2 Змістовий модуль 1.3 

Тема 3. Сутність простих пізнавальних процесів 

особистості. Увага. 

1. Увага, її види та властивості.   

2. Характерні властивості уваги. 

3. Мимовільна і довільна увага.  

4. Основні прийоми покращення і управління 

увагою.  

5. Розвиток уваги.   

1,4, 5,8, 12, 

22, 24 

8 СР 3 Тема 3. Сутність простих пізнавальних процесів 

особистості. Увага. 

1. Увага, як результат рухового пристосування.  

2. Увага як обмеженості обсягу свідомості.   

3. Увага як результат емоції. Увага як результат 

апперцепції, як результат життєвого досвіду 

індивіда, Увага як посилення нервової 

дратівливості.  

4. Теорія нервового придушення. 

5. Основні прийоми покращення і управління 

увагою. Розвиток уваги.  

1,4, 5,8, 12, 

22, 24 

9 ПЗ 2 Тема 3. Сутність простих пізнавальних процесів 

особистості. Увага. 

1. Увага, її види та властивості. 

2. Характерні властивості уваги: обсяг, 

розподіленість, здатність до перемикання, 

відволікання, стійкість, зосередженість, 

предметність, неуважність. Мимовільна і довільна 

1,4, 5,8, 12, 

22, 24 
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увага. 

3. Основні прийоми покращення і управління 

увагою.  

4. Розвиток уваги.   

10 Л 2 Змістовий модуль 1.4  

Тема 4. Сутність складних пізнавальних процесів 

особистості. Пам'ять. 

1. Поняття пам’яті, її  види та її структура. 

2. Основні процеси пам'яті: запам'ятовування, 

збереження, впізнавання і відтворення. 

3. Види пам'яті 

4. Структура пам'яті. 

5. Фактори, що впливають на якість пам’яті.  

6. Шляхи поліпшення пам'яті.  

1,4, 5, 8, 12, 

22, 24 

11 СЗ 43 Тема 4. Сутність складних пізнавальних процесів 

особистості. Пам'ять. 

1. Пам'ять як основа психічної діяльності. 

Асоціації по суміжності, за подібністю або за 

контрастом.. 

2. Види пам'яті: мимовільна,  довільна пам'ять. 

Умови ефективності пам'яті.  

3. Крива запам’ятовування Еббінзгауза 

4. Дослідити форми відтворення пам'яті: 

впізнавання; спогад;  пригадування;  

ремінісценція, суб'єктивні та об'єктивні чинники 

пам'яті.  

5. Основні прийоми покращення і управління 

увагою. 

1,4, 5, 8, 12, 

22, 24 

12 ПЗ 2 Тема 4. Сутність складних пізнавальних процесів 

особистості.  Пам'ять. 

1. Пам'ять: поняття, види та її структура.  

2. Основні процеси пам'яті: запам'ятовування, 

збереження, впізнавання і відтворення. 

3. Види пам'яті: мимовільна,  довільна пам'ять. 

Умови ефективності пам'яті.  

4. Структура пам'яті:  сенсорний тип пам'яті.   

5. Миттєва пам'ять. Короткочасна пам'ять. 

Довготривала пам'ять. Оперативна пам'ять. 

Форми відтворення пам'яті: впізнавання; спогад;  

пригадування;  ремінісценція, суб'єктивні та 

об'єктивні чинники пам'яті.  

6. Основні прийоми покращення пам'яті.  

1,4, 5, 8, 12, 

22, 24 
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13 Л 2 Змістовий модуль 1.5 

Тема 5. Сутність складних пізнавальних процесів 

особистості. Мислення. Мова. 

1. Поняття мислення. Функції та завдання 

мислення. Наочно-дієве, наочно-образне і 

словесно-логічне мислення.   

2. Види мислення та його властивості.  

3. Операції мислення. 

4. Форми логічного мислення: поняття, судження, 

умовиводи.  

5. Мова і мовлення. Види мови. 

6. Мова її функції. 

7. Шляхи покращення якості мови. 

інформативність, зрозумілість, виразність.  

1, 4, 6, 8, 

12, 23, 24 

14 СЗ 3 Тема 5. Сутність складних пізнавальних процесів 

особистості. Мислення. Мова. 

1. Наочно-дієве; словесно-логічне;  теоретичне і 

практичне, інтуїтивне і аналітичне, реалістичне і 

аутистичне, продуктивне і репродуктивне 

мислення.  

2. Порівняння, аналіз, синтез, абстракція, 

узагальнення (або генералізація) як операції 

мислення: Форми логічного мислення: поняття, 

судження, умовиводи.  

3. Шляхи покращення якості мови. 

інформативність, зрозумілість, виразність. 

1, 4, 6, 8, 

12, 23, 24 

15 ПЗ 2 Тема 5. Сутність складних пізнавальних процесів 

особистості. Мислення. Мова 

1. Функції та завдання мислення. Наочно-дієве, 

наочно-образне і словесно-логічне мислення.  

Послідовні ступені інтелектуального розвитку. 

2. Види мислення: наочно-дієве ; словесно-

логічне;  теоретичне і практичне, інтуїтивне і 

аналітичне, реалістичне і аутистическое, 

продуктивне і репродуктивне мислення.  

3. Операції мислення: порівняння, аналіз, синтез, 

абстракція, узагальнення (або генералізація).  

4. Форми логічного мислення: поняття, судження, 

умовиводи.  

5. Охарактеризувати якості мислення: широта, 

глибина і самостійність мислення, гнучкість 

думки, швидкість і критичність розуму.  

6. Мова її функції: сигнификативна (позначення), 

узагальнення, комунікативна (передачі знань, 

1, 4, 6, 8, 

12, 23, 24 
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відносин, почуттів). 

7. Запропонувати шляхи покращення якості мови: 

інформативність, зрозумілість, виразність. 

16 Л 2 Змістовий модуль 1.6  

Тема 6. Емоційно-чуттєва сфера особистості. 

1. Поняття емоцій і почуттів.  

2. Теорії емоцій. Класифікація емоцій.  

3. Настрої, афекти, пристрасті, стрес.  

4. Фізіологічні та психологічні фактори стресу. 

Шляхи подолання стресу.  

5. Страх, його види.  

1, 4, 8, 12, 

15, 22, 24 

17 СР 4 Тема 6. Емоційно-чуттєва сфера особистості. 

1. Почуття - як складний психологічний стан 

особистості, його види. Прояв емоцій у 

діяльності.  

2. Теорії емоцій. Класифікація емоцій. Настрої, 

афекти, пристрасті, стрес. Фізіологічні та 

психологічні фактори стресу. Шляхи подолання 

стресу. 

3. Зовнішній прояв почуттів в умовах діяльності. 

Психолого - педагогічні умови виховання вищих 

почуттів у особистості. 

1, 4, 8, 12, 

15, 22, 24 

18 ПЗ 2 Тема 6. Емоційно-чуттєва сфера особистості. 

1. Поняття емоцій і почуттів. Особливості 

природного розвитку емоцій і почуттів. Прояв 

емоцій у діяльності.  

2. Теорії емоцій. Класифікація емоцій.  

3. Почуття - як складний психологічний стан 

особистості, його види.  

4. Настрої, афекти, пристрасті, стрес. Фізіологічні 

та психологічні фактори стресу. Шляхи подолання 

стресу.  

5. Страх, його види. Способи подолання страху. 

6. Зовнішній прояв почуттів в умовах діяльності. 

7. Психолого - педагогічні умови виховання 

вищих почуттів у особистості. 

1, 4, 8, 12, 

15, 22, 24 

19 Л 2 Змістовий модуль 1.7 

Тема 7. Вольова сфера особистості. 

1. Воля як характеристика свідомості особистості. 

2. Зміст волі і вольових дій. Стани розвитку 

вольової дії, її структура. Характеристика 

важливих вольових якостей особистості. 

3. Шляхи та умови активізації, формування, волі 

та вольових якостей особистості. Структура 

4, 5, 9, 11, 

16, 17, 22 
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вольової дії. Емоційно-вольова стійкість. Вольові 

якості. 

4. Шляхи формування волі.. 

5. Вольові дії. 

20 СР 3 Тема 7. Вольова сфера особистості. 

1. Шляхи та умови активізації, формування, волі 

та вольових якостей особистості. Структура 

вольової дії. Емоційно-вольова стійкість.  

2. Вольові якості: цілеспрямованість, рішучість, 

самостійність, ініціативність, наполегливість, 

витримку, дисциплінованість, мужність. 

3. Шляхи формування волі. Патології волі. 

4. Типи критеріїв волі та локус контролю. 

5. Етапи здійснення вольового акта. 

4, 5, 9, 11, 

16, 17, 22 

21  ПЗ 2 Тема 7. Вольова сфера особистості. 

1. Воля як характеристика свідомості особистості. 

2. Зміст волі і вольових дій. Стани розвитку 

вольової дії, її структура. Характеристика 

важливих вольових якостей особистості. 

3. Шляхи та умови активізації, формування, волі 

та вольових якостей особистості.  

4. Структура вольової дії.  

5. Емоційно-вольова стійкість.  

6. Вольові якості: цілеспрямованість, рішучість, 

самостійність, ініціативність, наполегливість, 

витримку, дисциплінованість, мужність. 

7. Шляхи формування волі. Патології волі. 

8. Типи критеріїв волі та локус контролю. 

9. Вольові дії : імпульс, мета, мотиви, способи та 

засоби діяльності, прийняття рішення та його 

виконання.  

10. Етапи здійснення вольового акта. 

4, 5, 9, 11, 

16, 17, 22 

   Модуль 2. Психологічні властивості особистості.  

22 Л 2 Змістовий модуль 2.1 

Тема 8. Психологічна характеристика 

темпераменту і характеру особистості. 

1. Психологічна характеристика психічних 

властивостей особистості.  

2. Поняття темпераменту. Психологічна 

характеристика темпераменту, його класифікація.  

3. Типи  темпераментів.  

4. Психологічна характеристика характеру. 

1, 4, 5, 8, 

12, 22, 24 
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Типології характеру види характерів.  

5. Проблема акцентуації характеру.  

23 СР 4 Тема 8. Психологічна характеристика 

темпераменту і характеру особистості. 

1. Темперамент та індивідуальний стиль 

діяльності. Вплив темпераменту на діяльність 

особистості 

2. Соціальна типологія характеру (Фром та ін.).  

3. Конституціональна типологія характеру 

(Кречмер, Шелдон та ін.).  

4. Проблема акцентуації характеру. Акцентуальна 

типологія характерів, (Личко, Леонгард та ін.). 

Формування характеру особистості. 

1, 4, 5, 8, 

12, 22, 24 

24 ПЗ 2 Тема 8. Психологічна характеристика 

темпераменту і характеру особистості. 

1. Поняття темпераменту. Психологічна 

характеристика темпераменту, його класифікація. 

Типи  темпераментів.  

2. Сила, урівноваженість, рухливість нервових 

процесів. Темперамент та індивідуальний стиль 

діяльності.  

3. Вплив темпераменту на діяльність 

особистості 

4. Визначення характеру. Психологічна 

характеристика характеру.  

5. Типології характеру. Соціальна типологія 

характеру (Фром та ін.). Конституціональна 

типологія характеру (Кречмер, Шелдон та ін.). 

Проблема акцентуації характеру. Акцентуальна 

типологія характерів, (Личко, Леонгард та ін.). 

Види характерів особистості: (З твердими 

переконаннями. Безпринципний. Діяльний. 

Бездіяльний. Товариський. Комунікабельний. 

Замкнутий. Альтруїстичний. Егоїстичний). 

6. Формування характеру особистості.  

1, 4, 5, 8, 

12, 22, 24 

25 Л 2 Змістовий модуль 2.2 

Тема 9. Психологічна характеристика 

спрямованості та здібностей особистості 

1. Спрямованість особистості та основні фактори, 

що впливають на її формування. 

2. Основні елементи спрямованості: потреби, 

мотиви, цілі, установки, ідеали. 

3. Види спрямованості особистості. 

Спрямованість та мотивація 

1, 4, 5, 8, 

12, 23, 24 
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4. Здібності як прояв індивідуального у психіці. 

Завдатки. 

5. Класифікація здібностей. 

26 СР 3 Тема 9. Психологічна характеристика 

спрямованості та здібностей особистості 

1. Потреби, мотиви, цілі, установки, ідеали 

особистості. Потяги. Інтереси. Схильності. 

Бажання. Наміри. Світогляд людини. 

2. Здібності як прояв індивідуального у психіці. 

Завдатки. 

3. Класифікація здібностей: природні та 

специфічні людські здібності. Загальні, спеціальні 

здібності. 

4. Теоретичні та практичні здібності. Геніальність 

і  талант.   

1, 4, 5, 8, 

12, 23, 24 

27 ПЗ 2 Тема 9. Психологічна характеристика 

спрямованості та здібностей особистості 

1. Спрямованість особистості та основні фактори, 

що впливають на її формування. 

2. Основні елементи спрямованості: потреби, 

мотиви, цілі, установки, ідеали. 

3. Види спрямованості особистості. 

Спрямованість та мотивація. Потреби, мотиви, 

цілі, установки, ідеали. 

4. Потяги. Інтереси. Схильності. Бажання. Наміри. 

Світогляд людини. 

5. Завдатки. Класифікація здібностей: природні та 

специфічні людські здібності. Загальні, спеціальні 

здібності. Теоретичні та практичні здібності. 

Геніальність і  талант.   

1, 4, 5, 8, 

12, 23, 24 

28 Л 2 Змістовий модуль 2.3 

Тема 10. Психологічні теорії особистості 

1. Психодинамічна теорія особистості. (З.Фрейд) 

2. Аналітична теорія особистості (К.Юнга).  

3. Гуманістична теорія особистості. 

4. Когнітивна теорія особистості. 

5. Поведінкова теорія особистості. 

6. Діяльностна теорія особистості. 

7. Диспозиційна теорія особистості 

1, 4, 9, 12, 

16, 18-20, 

25 

29 СЗ 4 Тема 10. Психологічні теорії особистості 

1. Структура психіки особистості по З. Фрейду. Ід, 

его, суперего. Етапи формування особистості. 

Комплекс Едіпа. Комплекс Електри. Захисні 

механізми психіки особистості по З. Фрейду.  

1, 4, 9, 12, 

16, 18-20, 

25 
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2. Архетипи. Універсальні та індивідуально-

специфічні архетипи особистості. "Колективне 

несвідоме: властивості архетипу "персона" 

(маска); "тінь"; "анімус" (дух); "аніма" (душа).  

3. Гуманістична теорія особистості.Основні 

напрямки розвитку гуманітарної теорії 

особистості: -"клінічний" К. Роджерс,  

"мотиваційний", А. Маслоу. Самооцінка та 

конгруентність "ідеального Я" та "реального Я".  

4. Когнітивна теорія особистості.Середовище, 

соціальне оточення як головне джерело розвитку 

особистості. Вплив інтелектуальних процесів на 

поведінку людини. Конструкт як класифікатор-

шаблон нашого сприйняття.  

5. Поведінкова теорія особистості. Середовище як 

головне джерело розвитку особистості. Осбистість 

як сукупність соціальних навичок. Фактори, що 

детермінують поведінку людини.  

6. Діяльностна теорія особистості. Діяльність як 

головне джерело розвитку особистості. Основні, 

структурні блоки особистості: спрямованість, 

здібності, характер та самоконтроль.  

7. Диспозиційна теорія особистості. Основні 

напрямки: "жорстке", "мяке" и промежне - 

формально-динамічне 

30 ПЗ 2 Тема 10. Психологічні теорії особистості 

1. Психодинамічна теорія особистості. (З.Фрейд) 

Структура психіки особистості по З. Фрейду. Ід, 

его, суперего. Етапи формування особистості. 

Комплекс Едіпа. Комплекс Електри. Захисні 

механізми психіки особистості по З. Фрейду. 

Реалістична тривога. Невротична тривога. 

Моральна тривога, Соціальна тривога. 

2. Аналітична теорія особистості (К.Юнга).  

Архетипи. Універсальні та індивідуально-

специфічні архетипи особистості. "Колективне 

несвідоме: властивості архетипу "персона" 

(маска); "тінь"; "анімус" (дух); "аніма" (душа). 

Індивідуальне несвідоме. Індивідуальние свідоме 

3. Гуманістична теорія особистості. 

Основні напрямки розвитку гуманітарної теорії 

особистості: -"клінічний" К. Роджерс,  

"мотиваційний", А. Маслоу. Головні джерела 

розвитку особистості - самоактуалізація. Особлива 

1, 4, 9, 12, 

16, 18-20, 

25 
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особистісна структура "Я": "ідеальне Я" та 

"реальне Я". Рівні потреб, що лежать в основі 

розвитку особистості. Самооцінка та 

конгруентність "ідеального Я" та "реального Я". 

 4. Когнітивна теорія особистості. 

Середовище, соціальне оточення -  яку головне 

джерело розвитку особистості. Вплив 

інтелектуальних процесів на поведінку людини. 

Конструкт як класифікатор-шаблон нашого 

сприйняття.  

5. Поведінкова теорія особистості. 

Напрями в поведінковій теорії особистості: 

рефлекторний (Джона Уотсона та Беренса 

Скіннера) та соціальний (Альберта Бандури та 

Джуліана Роттер).. Середовище - як головне 

джерело розвитку особистості. Особистість - як 

сукупність соціальних навичок. Фактори, що 

детермінують поведінку людини. Основні умови, 

які визначають формування у людини впевненості 

в тому, що вона може зробити 

6. Діяльностна теорія особистості. 

Діяльність як головне джерело розвитку 

особистості. Основні, структурні блоки 

особистості: спрямованість, здібності, характер та 

самоконтроль. Свобода - як усвідомлена потреба. 

Співвідносення свідомого і несвідомого. 

7. Диспозиційна теорія особистості 

Основні напрямки: "жорстке", "м’яке" і проміжне 

формально-динамічне 

31 Л 2 Змістовий модуль 2.4 

Тема 11. Психологічна характеристика 

психологічних станів особистості. 

1. Психічні стани особистості.  

2. Фізіологічний стрес. Психологічний стрес.  

3. Засоби подолання стресу. Характеристика 

стресорів.  

4. Фази стресу. Подолання стресу.  

5. Види функціональних станів людини. 

Напруженість діяльності. Динаміка 

працездатності і стану втоми. Способи подолання 

стресу. 

1, 4, 8, 12, 

15, 22, 24 

32 СР 3 Тема 11. Психологічна характеристика 

психологічних станів особистості. 

1. Психічні стани особистості.  

1, 4, 8, 12, 

15, 22, 24 
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2. Фізіологічний стрес. Психологічний стрес.  

3. Засоби подолання стресу.  

4. Характеристика стресорів. Фази стресу. 

Подолання стресу.  

5. Види функціональних станів людини. 

Напруженість діяльності. Динаміка 

працездатності і стану втоми.  

6. Способи подолання стресу. 

32 ПЗ 2 Тема 11. Психологічна характеристика 

психологічних станів особистості. 

1. Психічні стани особистості. Фізіологічний 

стрес. Психологічний стрес.  

2. Засоби подолання стресу. Характеристика 

стресорів. Фази стресу.  

3. Подолання стресу.  

4. Види функціональних станів людини. 

Напруженість діяльності. Динаміка 

працездатності і стану втоми.  

5. Способи подолання стресу. 

1, 4, 8, 12, 

15, 22, 24 

   Модуль 3. Психологічні особливості спілкування  

33 Л 2 Змістовий модуль 3.1 

Тема 12. Психологічна характеристика 

спілкування особистості 

1. Спілкування, його види та функції.  

2. Сутність міжособистісних відносин і їх види. 

3. Психологічні механізми взаєморозуміння.  

4. Манери поведінки. 

5. Функції спілкування: інформаційна; 

інтерактивна; перцептивная функція; експресивна. 

1, 3, 5, 8, 

12, 23 

34 СЗ 4 Тема 12. Психологічна характеристика 

спілкування особистості 

1. Спілкування, його види та функції.  

2. Сутність міжособистісних відносин і їх види. 

3. Психологічні механізми взаєморозуміння. 

Манери поведінки. 

4. Функції спілкування: інформаційна; 

інтерактивна; перцептивная функція; експресивна. 

1, 4, 8, 12, 

15, 22, 24 

35 ПЗ 2 Тема 12. Психологічна характеристика 

спілкування особистості 

1. Спілкування, його види та функції.  

2. Сутність міжособистісних відносин і їх види. 

3. Психологічні механізми взаєморозуміння. 

Манери поведінки. 

1, 3, 5, 8, 

12, 23 
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4. Функції спілкування: інформаційна; 

інтерактивна; перцептивная функція; експресивна. 

36 Л 2 Змістовий модуль 3.2 

Тема 13. Психологічні особистості управлінського 

спілкування. 

1. Особливості управлінського спілкування.  

2. Стратегії спілкування. Тактика спілкування.  

3. Засоби спілкування.   

4. Комунікативні бар'єри спілкування.   

5. Соціально-психологічні бар'єри спілкування.  

6. Особистістні бар'єри спілкування.  

7. Тактика малої розмови. 

1, 3, 5, 8, 

12, 23 

37 СР 3 Тема 13. Психологічні особистості управлінського 

спілкування. 

1. Особливості управлінського спілкування.  

2. Стратегії спілкування. Тактика спілкування.  

3. Засоби спілкування.   

4. Комунікативні бар'єри спілкування.   

5. Соціально-психологічні бар'єри спілкування.  

6. Особистістні бар'єри спілкування.  

7. Тактика малої розмови. 

1, 3, 5, 8, 

12, 23 

38 ПЗ 2 Тема 13. Психологічні особистості управлінського 

спілкування. 

1. Особливості управлінського спілкування.  

2. Стратегії спілкування. Тактика спілкування. 

3. Засоби спілкування.   

4. Комунікативні бар'єри спілкування.   

5. Соціально-психологічні бар'єри спілкування.  

6. Особистістні бар'єри спілкування.  

7. Тактика малої розмови. 

1, 3, 5, 8, 

12, 23 

   Модуль №4. Психологія сімї  

39 Л 2 Змістовий модуль 4.1 

Тема 14. Психологія  сім’ї. 

1. Поняття сім’ї. Види сім’ї.  

2. Принципи спільного супружного життя.  

3. Психологія сімейних взаємовідносин.  

4. Функції сім’ї.  

5. Динаміка сім’ї. Розвід та його причини.  

6. Причини супружньої невірності. Психологічні 

та соціальні наслідки розводів. 

26, 27, 28, 

29 

40 СР 4 Тема 14. Психологія сім’ї. 

1. Поняття сім’ї. Види сім’ї.  

2. Принципи спільного супружного життя.  

26, 27, 28, 

29 
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3. Психологія сімейних взаємовідносин.  

4. Функції сім’ї.  

5. Динаміка сім’ї. Розвід та його причини.  

6. Причини супружньої невірності.  

7. Психологічні та соціальні наслідки розводів. 

41 ПЗ 2 Тема 14. Психологія  сім’ї. 

1. Поняття сім’ї. Види сім’ї.  

2. Принципи спільного супружного життя.  

3. Психологія сімейних взаємовідносин.  

4. Функції сім’ї.  

5. Динаміка сім’ї. Розвід та його причини.  

6. Причини супружньої невірності.  

7. Психологічні та соціальні наслідки розводів. 

26, 27, 28, 

29 

   Модуль 5.  Психологічні закономірності 

управлінської діяльності 

 

42 Л 2 Змістовий модуль 5.1 

Тема 15. Конфліктні ситуації у трудових 

колективах та їх профілактика. 

1. Сутність та види конфліктних ситуацій. 

2. Причини конфліктів, динаміка їх розвитку та 

методи управління.  

3. Роль особистості керівника у профілактиці 

конфліктів.  

4. Объективні складові конфлікту.  

5. Соціально-психологічні складові конфлікту.  

6. Функції трудових конфліктів.  

7. Види трудових конфліктів. Причини трудових 

конфліктів. 

29, 30,31,32 

43 СЗ 3 Тема 15. Конфліктні ситуації у трудових 

колективах та їх профілактика. 

1. Сутність та види конфліктних ситуацій. 

2. Причини конфліктів, динаміка їх розвитку та 

методи управління.  

3. Роль особистості керівника у профілактиці 

конфліктів.  

4. Объективні складові конфлікту.  

5. Соціально-психологічні складові конфлікту.  

6. Функції трудових конфліктів.  

7. Види трудових конфліктів. Причини трудових 

конфліктів. 

29, 30,31,32 

44 ПЗ 2 Тема 15. Конфліктні ситуації у трудових 

колективах та їх профілактика. 

1. Сутність та види конфліктних ситуацій. 

2. Причини конфліктів, динаміка їх розвитку та 

29, 30,31,32 
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методи управління.  

3. Роль особистості керівника у профілактиці 

конфліктів.  

4. Об’єктивні складові конфлікту.  

5. Соціально-психологічні складові конфлікту. 

6. Функції трудових конфліктів.  

7. Види трудових конфліктів. Причини трудових 

конфліктів. 

45 Л 2 Змістовий модуль 5.2 

Тема 16. Психологічні закономірності 

управлінської діяльності. 

1. Предмет і основні поняття психології 

управління.  

2. Керівництво та лідерство.  

3. Основні теорії походження лідерства.  

4. Стилі керівництва в системах управління.  

5. Психологічні закономірності управлінської 

діяльності.  

6. Критерії ефективності керівництва.  

1, 3, 5, 8, 

12, 23 

46 СЗ 4 Тема 16. Психологічні закономірності 

управлінської діяльності. 

1. Предмет і основні поняття психології 

управління.  

2. Керівництво та лідерство.  

3. Основні теорії походження лідерства.  

4. Стилі керівництва в системах управління.  

5. Психологічні закономірності управлінської 

діяльності.  

6. Критерії ефективності керівництва. 

1, 3, 5, 8, 

12, 23 

47 ПЗ 2 Тема 16. Психологічні закономірності 

управлінської діяльності. 

1. Предмет і основні поняття психології 

управління.  

2. Керівництво та лідерство.  

3. Основні теорії походження лідерства.  

4. Стилі керівництва в системах управління.  

5. Психологічні закономірності управлінської 

діяльності.  

6. Критерії ефективності керівництва. 

1, 3, 5, 8, 

12, 23 

   Екзамен за темами 1-16  

Разом 

(годин) 

120 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
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№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  - 

4 
Виконання індивідуальних завдань, підготовка командних 

проектів 32 

 Разом 56 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
На протязі семестру здійснюється підготовка та захист рефератів за темами відповідно до 

тем курсу. 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Основні історичні етапи  розвитку психології. 

Методи психологічних досліджень. Їх класифікація та характеристика.  

Формування особистості в діяльності та спілкуванні. 

Психологічна структура особистості за С.Д.Максименко: 

Типи міжособистісних конфліктів. 

Наочно-дієве, наочно-образне і словесно-логічне мислення як послідовні 

ступені інтелектуального розвитку. 

Сутність простих пізнавальних процесів особистості. 

Сутність складних пізнавальних процесів особистості 

Основні види і процеси пам’яті. 

Шляхи покращення пам’яті 

Страх та його види. Способи подолання страху 

Форми логічного мислення: поняття, судження, умовиводи.  

Емоційно-вольова стійкість особистості. 

Шляхи та умови формування волі та вольових якостей особистості. 

Характеристика основних вольових якостей особистості. 

Фізіологічні та психологічні фактори стресу. Шляхи подолання стресу. 

Темперамент та індивідуальний стиль діяльності. Вплив темпераменту 

на діяльність особистості 

Типології характеру. Соціальна типологія характеру (Е.Фром). 

Конституціональна типологія характеру (Кречмер, Шелдон).  

Проблема акцентуації характеру. Акцентуальна типологія характерів, 

(Личко, Леонгард). 

Спрямованість особистості та основні фактори, що впливають на її 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

формування. 

Здібності як прояв індивідуального у психіці. 

Захисні механізми психіки особистості по З. Фрейду.  

Основні напрямки розвитку гуманітарної теорії особистості 

Діяльностна теорія особистості. 

Гуманістична теорія особистості (К. Роджерс, А. Маслоу). 

Аналітична теорія особистості (К.Юнга).  

Психологічна характеристика психологічних станів особистості 

Психологічна характеристика спілкування особистості. 

Комунікативні бар'єри спілкування.   

Соціально-психологічні бар'єри спілкування.  

Особистістні бар'єри спілкування. 

Конфліктні ситуації у трудових колективах їх функції та профілактика. 

Причини конфліктів, динаміка їх розвитку та методи управління.  

Роль особистості керівника у профілактиці конфліктів.  

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час проведення лекційних занять  з навчальної дисципліни передбачено 

застосування таких методів навчання: пояснювально-ілюстративний метод 

(демонстрація на екрані слайдів презентацій, візуалізації навчального матеріалу); 

метод проблемного викладення; частково-пошуковий, або евристичний метод 

(лекції за окремими темами викладаються в проблемний формі) 

Під час проведення семінарських занять застосовується: репродуктивний 

метод (засвоєння базових понять курсу); частково-пошуковий, або евристичний 

метод (під час підготовки індивідуальних проєктів); дослідницький метод (студенти 

самостійно вивчають літературу, джерела, ведуть дослідження, виміри та виконують 

інші пошукові дії для створення презентації на задану тему). Семінарські заняття 

можуть бути побудовані у формі дискусії. 

Лекції - викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної 

програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні 

форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має 

власний конспект, що відображає основний зміст теми, студенти занотовують нову 

інформацію у власні конспекти. 

Практичні заняття - проводяться у формі семінарських занять. Для 

семінарських занять студенти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи з 

використанням навчальної і наукової літератури, виступають з презентаціями. 

Лектор оцінює активність студентів впродовж семінару за прийнятою шкалою 

оцінок в балах.  

Під час семінарського заняття обов'язково за кожною темою оцінюються 

рівень знань студентів за допомогою тестових завдань та письмової самостійної 
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роботи на знання основних понять за темою. Семінарські заняття можуть бути 

побудовані у формі ділової гри або дискусії. 

Індивідуальне завдання - вид самостійної роботи поза аудиторними 

годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела 

знань, розробляє особисту тему. 

Підготовка презентації - вид самостійної роботи, що виконується студентом 

(або 2-3 студентами) поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з 

числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з 

викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює 

бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або Інтернет-ресурси. 

Також складає план презентації або ставить питання, на які треба отримати 

аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою, студент розкриває зміст 

питань та представляє виконану роботу на семінарі. Обсяг презентації - 16-25 

слайдів, текст доповіді - 4-6 стандартних сторінок, набраних на комп'ютері. 

Основний зміст презентації доповідається у вільній формі на семінарському занятті, 

і студент отримує оцінку від викладача. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену 

або шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним 

модулям.  

Екзамен - письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів доводяться до студентів 

заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на засіданні 

кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатора призначає завідувач 

кафедри. Він має оцінити якість відповіді студента за прийнятою шкалою 

академічних оцінок. 

 

Контрольні питання з курсу до екзамену. 

1. Предмет психології і зв’язок з іншими науками.  

2. Методи та завдання психології.  

3. Історія розвитку психологічних знань.  

4. Психологія як наука. Завдання і місце психології в системі наук. Галузі та 

методи псіхологіі.   

5. Поняття психіки. Співвідношення суб'єктивної і об'єктивної реальності. 

6.  Структура психіки людини. психічні процеси; психічні властивості 

особистості; психічні стани особистості;  психічні утворення особистості.  

7. Відчуття: його фізіологічна сутність, основні види, закономірності та 

значення. 
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8. Види відчуттів:  екстероцептивні (контактні і дистанційні),  интероцептивні;  

пропріорецептивні.  

9. Закономірності відчуттів: абсолютна чутливість; межа відчуття;  адаптація; 

сенсібілізація. 

10. Сприйняття: його види.  

11. Поняття про сприйняття. Фізіологічні основи, види та властивості сприйняття. 

Основні особливості сприйняття. 

12. Увага, її види та властивості.  

13. Мимовільна і довільна увага. 

14. Розвиток уваги.   

15. Характерні властивості уваги: обсяг, розподіленість, здатність до перемикання, 

відволікання, стійкість, зосередженість, предметність, неуважність.  

16. Основні прийоми покращення і управління увагою. 

17. Пам'ять: поняття, види та її структура.  

18. Пам'ять як основа психічної діяльності. Асоціації по суміжності, за подібністю 

або за контрастом. 

19. Основні процеси пам'яті: запам'ятовування, збереження, впізнавання і 

відтворення. 

20. Види пам'яті: мимовільна,  довільна пам'ять. Умови ефективності пам'яті. 

Структура пам'яті:  сенсорний тип пам'яті.  Миттєва пам'ять. Короткочасна 

пам'ять. Довготривала пам'ять. Оперативна пам'ять . 

21. Шляхи поліпшення пам'яті.  

22. Функції та завдання мислення.  

23. Послідовні ступені інтелектуального розвитку. 

24. Види мислення: наочно-дієве ; словесно-логічне;  теоретичне і практичне, 

інтуїтивне і аналітичне, реалістичне і аутистическое, продуктивне і 

репродуктивне мислення.  

25. Операції мислення: порівняння, аналіз, синтез, абстракція, узагальнення (або 

генералізація).  

26. Форми логічного мислення: поняття, судження, умовиводи.  

27. Якості мислення: широта, глибина і самостійність мислення, гнучкість думки, 

швидкість і критичність розуму.  

28. Способи активізації мислення 

29. Роль емоцій у житті людини.  

30. Теорії емоцій: еволюційна теорія емоцій (Ч. Дарвін); теорія когнітивного 

дисонансу (Л.Фестингер) інформаційна теорія емоцій (П. В. Симонов.  

31. Види емоцій. Фундаментальні емоції і основні емоційні риси людини. 

Позитивні, нейтральні, негативні емоції.  

32. Почуття. Види почуттів: моральні, інтелектуальні, естетичні, соціальні. 

Класифіцкація почуттів. Афекти, настрої, переживання. Функції емоцій і 

почуттів. 

33. Психологічна характеристика вольової сфери особистості 

34. Воля. Зміст волі і вольових дій. Внутрішні і зовнішні перешкоди.  
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35. Структура вольового акту: імпульс, мета, мотив, способи і засоби діяльності, 

прийняття рішення та його виконання. Основні етапи здійснення вольового 

акту. 

36. Рівні вольового саморегулювання поведінки: простий вольовий акт; складний 

вольовий акт; особливо значимий вольовий акт.  

37. Емоційно-вольова саморегуляція поведінки. Проблема емоційно-вольової 

стійкості особистості.  

38. Прийоми саморегуляції, самопереконання і аутотреннга психологічної 

підготовки.  

39. Шляхи формування волі особистості 

40. Психологічна характеристика темпераменту особистості 

41. Психологічна характеристика психічних властивостей особистості.  

42. Поняття темпераменту. Психологічна характеристика темпераменту, його 

класифікація.  

43. Типи  темпераментів. Сила, урівноваженість, рухливість нервових процесів. 

Темперамент та індивідуальний стиль діяльності. Вплив темпераменту на 

діяльність особистості. 

44. Визначення характеру.  Психологічна характеристика характеру.  

45. Типології характеру види характерів.  

46. Соціальна типологія характеру (Фром та ін.).  

47. Конституціональна типологія характеру (Кречмер, Шелдон та ін.).  

48. Проблема акцентуації характеру. Акцентуальна типологія характерів, (Личко, 

Леонгард та ін.).  

49. Формування характеру особистості. 

50. Психологічна характеристика психологічних станів особистості 

51. Психічні стани особистості. Фізіологічний стрес. Психологічний стрес. Засоби 

подолання стресу. Характеристика стресорів. Фази стресу. Подолання стресу.  

52. Види функціональних станів людини. Напруженість діяльності. Динаміка 

працездатності і стану втоми. Способи подолання стресу. 

53. Психологічна характеристика здібностей особистості 

54. Здібності як прояв індивідуального в психіці.  

55. Індивідуальні (індивідуально-психологічні) здібності та їх вплив на 

індивідуальний стиль діяльності. 

56. Класифікація здібностей: природні та специфічні людські здібності; загальні, і 

спеціальні здібності; теоретичні і практичні здібності; навчальні і творчі 

здібності.  

57. Рівні здібностей: репродуктивний і творчий. Компоненти педагогічних 

здібностей: конструктивні, організаторські, комунікативні. Талант, 

обдарованість, геніальність. Шляхи розвитку здібностей. 

58. Спілкування, його види та функції.  

59. Сутність міжособистісних відносин і їх види.  

60. Психологічні механізми взаєморозуміння. Манери поведінки. 

61. Функції спілкування: інформаційна; інтерактивна; перцептивная функція; 

експресивна; 
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62. Психологічні особистості управлінського спілкування 

63. Стратегії спілкування. Тактика спілкування. Засоби спілкування. Механізми 

взаєморозуміння. Бар'єри спілкування 

64. Психологічні закономірності управлінської діяльності 

65. Конфліктні ситуації у трудових колективах та їх профілактика 

66. Сутність та види конфліктних ситуацій. 

67. Причини конфліктів, динаміка їх розвитку та методи управління.  

68. Роль особистості керівника у профілактиці конфліктів.  

69. Объективні складові конфлікту.  

70. Соціально-психологічні складові конфлікту.  

71. Функції трудових конфліктів. Види трудових конфліктів. Причини трудових 

конфліктів. 

72. Психологічні закономірності управлінської діяльності 

73. Предмет і основні поняття психології управління.  

74. Керівництво та лідерство.  

75. Основні теорії походження лідерства.  

76. Стилі керівництва в системах управління.  

77. Психологічні закономірності управлінської діяльності.  

78. Критерії ефективності керівництва 

 

2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

практичних заняттях методом оцінювання усних відповідей, контрольних 

робіт, самостійних робот, індивідуальних завдань. 

Контроль на практичних заняттях – оцінювання виступів студентів, 

відповідей на питання поставлені викладачем, оцінок під час самостійних робот,. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має на 

меті виявити рівень знань студентів, що отримані за пройденим матеріалом. Дата 

проведення контрольної роботи доводиться до студентів і призначається по 

завершенню вивчення змістовного модулю. Питання та тестові завдання готує 

викладач, що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями. 

Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності викладача, 

оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для 

підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни. 

Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами 

доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом. 

Методом семестрового контролю з дисципліни “Загальна психологія” визначено 

екзамен. Умовами його складання є: активна робота студента під час занять, знання 

теоретичних положень курсу, а також уміння знаходити раціональні рішення в 

навчальних проблемних ситуаціях. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

 

Контрольні роботи (за 

темами) 

Контрольні 

роботи (за 

модулями) 

Індивідуальн

і завдання 

(проекти) 
Іспит Сума 

48 (16*3) 20 (5*4) 12 20 100 
 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Рейтингов

а 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначенн

я 

Національна  оцінк

а 

Критерії оцінювання 

позитив

ні 
негативні 

1 2 3 4 5 

  

  

  

  

  

  

  

90-100 

  

  

  

  

  

  

  

А 

  

  

  

  

  

  

  

Відмінно 

  

- Глибоке знання 

навчального 

матеріалу модуля, 

що містяться в 

основних і 

додаткових 

літературних 

джерелах; 
- вміння 

аналізувати явища, 

які вивчаються, в 

їхньому 

взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на 

запитання чіткі, 

лаконічні, логічно 

послідовні; 

- 

вміння  вирішуват

и складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Глибокий 

рівень знань в 

обсязі 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності; 
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82-89 В Добре 

  
обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений 

модулем; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння 

вирішувати складні 

практичні задачі. 

  

  

  

  

75-81 

  

  

  

С 

  

  

  

Добре 

  

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного 

застосування; 
- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння 

вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання 

для вирішення 

складних 

практичних задач. 

  

  

  

  

64-74 

  

  

  

D 

  

  

  

Д 

  

  

  

Задовільно 

  

- Знання 

основних 

фундаментальних 

положень 
матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння 

вирішувати прості 

практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 
- невміння 

вирішувати складні 

практичні задачі. 
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60-63  

  

  

  

  

  

 

Е 

  

  

  

  

  

  

Задовільно 

  

- Знання 

основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння 

вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципових) 

питань з 

матеріалу модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розв’язанні 

практичних 

задач 

  

  

  

  

  

35-59 

  

  

  

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

  

  

  

  

  

Незадовільно 

  

Додаткове 

вивчення 
матеріалу модуля 

може бути виконане 

в терміни, що 

передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень 
навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

  

  

  

1-34 

  

  

  

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

  

  

  

Незадовільно 

  

  

  

  

  

             

- 

- Повна відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час 

розв’язання  прости

х практичних 

задач 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  

ДИСЦИПЛІНИ 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

1) сілабус 

2) робоча програма навчальної дисципліни 

3) навчальний контент (конспект або розширений план лекцій); 

4) плани семінарських занять 

5) завдання для самостійної роботи студентів 

6) питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю 

знань і вмінь студентів 

7) бібліотечний фонд університету і кафедри 

8) сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/054-sotsiologiya-bakalavr-2/ 
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