
 Передмова

Курс «Загальна психологія» покликаний сформувати у студентів систему теоретичних
знань щодо теоретичних проблем психологічної науки, основних психологічних знань щодо
провідних проблем загальної психології:перебігу психічних процесів, психології особистості,
психології спілкування  та діяльності.

Курс  «Загальна  психологія»  спрямований  на  формування  у  студентів  знань  про
психологічні  закономірності  і  механізми виникнення,  функціонування і  розвитку психіки;
розвиток умінь і навичок правильно і науково обґрунтовано пояснювати психологічні факти,
будь-які прояви особистості людини.

Мета навчальної дисципліни  - формування у студентів системи теоретичних знань
щодо методологічних і теоретичних проблем психологічної науки, основних психологічних
знань  щодо  провідних  проблем  загальної  психології,  психічних  процесів,  психології
особистості та діяльності.

Завдання навчальної дисципліни:
- формування  знань  про  психологічні  закономірності  і  механізми  виникнення,

функціонування і розвитку психіки;  
- розвиток умінь і навичок правильно і науково обґрунтовано пояснювати психологічні

факти, будь-які прояви особистості людини;  
- вивчення  методологічних  та  теоретичних  основ,  методик  та  методів  досліджень

загальної психології; 
- розвиток  дискурсивних  здібностей  під  час  практичних  та  семінарських  занять;

вироблення аналітичних здібностей та навичок.
Об’єкт навчальної дисципліни: факти, механізми та закономірності психіки
Предмет вивчення дисципліни: закономірності формування та розвитку психіки як

особливої форми життєдіяльності 
Після  вивчення  навчальної  дисципліни  «Загальна  психологія»  (шифр  компоненти

освітньої програми – ОК 15) здобувачі вищої освіти першого бакалаврського рівня на базі
повної загальної середньої освіти повинні володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК4.  Здатність  самостійно  збирати  та  критично  опрацьовувати,  аналізувати  та

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел
Після вивчення курсу «Практикум із групової психокорекції» здобувачі вищої освіти

першого  бакалаврського  рівня  на  базі  ОКР молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за
спорідненою (або іншими) спеціальностями (шифр компоненти освітньої програми – ОК 3)
повинні володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.
СК2.  Здатність  до  ретроспективного  аналізу  вітчизняного  та  зарубіжного  досвіду

розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК4.  Здатність  самостійно  збирати  та  критично  опрацьовувати,  аналізувати  та

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.
Методи та форми навчання: методи  теоретичного  та  емпіричного  дослідження;

стандартизовані  психодіагностичні  методики;  методи  аналізу  даних,  технології
психологічної  допомоги;  лекційні,  семінарські,  практичні  заняття,  індивідуальна  й
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самостійна  робота;  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й  конспектування  першоджерел,
розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  складання  психологічних  характеристик,
власних  проектів,  застосування  психологічних  методик  для  досліджень  та  інтерпретація
отриманих даних.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Метою  поточного
контролю  є  перевірка  у  здобувачів  вищої  освіти  рівня  набутих  на  лекціях,  практичних
заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь.
Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента.
Структура  поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної  форм  навчання.
Формами підсумкового контролю знань є залік та екзамен.
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РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Формулювання  результатів  навчання  для  обов’язкового  компоненту  освітньої
програми професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі
спеціальності 053 «Психологія» «Загальна психологія» (для здобувачів вищої освіти першого
бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої
програми – ОК 15)  базується  на  результатах навчання,  визначених  освітньо-професійною
програмою, зокрема: 

ПРН5.  Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги.

ПРН6.  Формулювати  мету,  завдання  дослідження,  володіти  навичками  збору
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.

ПРН7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПРН8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців.

ПРН13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися
до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПРН16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності
психолога.

«Загальна психологія» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня на
основі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за  спорідненою  (або  іншими)
спеціальностями, шифр компоненти освітньої програми – ОК 3), базується на результатах
навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема:

ПРН5.  Обирати  та  застосовувати  валідний  і  надійний  психодіагностичний
інструментарій  (тести,  опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного
дослідження та технології психологічної допомоги.

ПРН6.  Формулювати  мету,  завдання  дослідження,  володіти  навичками  збору
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.

ПРН7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.

ПРН8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і
нефахівців.

ПРН13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися
до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПРН16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності
психолога.

ПРН18.  Вживати  ефективних  заходів  щодо  збереження  здоров’я  (власного  й
оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.
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