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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВНИМИ ЗАКОНАМИ ПСИХОЛОГІЇ, З ПОНЯТТЯМИ СВІДОМЕ ТА НЕ 

СВІДОМЕ, ОСОБЛИВОСТЯМИ СПІЛКУВАННЯ, СПЕЦИФІКАЮ 

ТЕМПЕРАМЕНТУ  ТА ХАРАКТЕРУ, СТРУКТУРОЮ ОСОБИСТОСТІ. 

Наприклад: Вміння диференціювати дії з організації життя, аналізувати 

взаємовідносини між особливостями проблемних ситуацій та діями з організації життя 

як передумови для операціоналізації психологічної компетентності. 
 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Філософія, філософія творчості. 
 

Прогнозовані результати навчання 

Диференційовані результати навчання: 

Знати:  

˗ основні психічні функції і їх фізіологічні механізми, 

˗ співвідношення волі та емоцій, необхідності та мотивації; 

˗ теоретичні основи психології ; 

˗ особливості комунікативних процесів. 
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 Вміти:  

˗ організовувати та проводити психологічну діагностику; 

˗ застосовувати отриманні знання рішенні творчих, навчально-виховних та завдань 

з урахуванням індивідуальних можливостей студентів; 

˗ використовувати свої знання на практиці; 

˗ орієнтуватися в науковій та спеціальній літературі; 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

Розділ 1. Психологія особистості 

1.  Поняття та загальна характеристика основ психології 4 4  10 

2.  Психологія пізнавальних процесів 3 4  8 

3.  Психологія індивідуальності 2 2  15 

Розділ 2. Основи соціальної психології 

4.  Психологія соціальних груп і колективів 4 4  12 

5.  Психологія спілкування і керування 3 4  15 

 Всього 16 14  60 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Психологія особистості» складає 60 балів і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Аудиторна контрольна робота 1 30 50 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
2 

30 50 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 
 

Контрольна робота передбачена з розділу «Психологія особистості». 

Виконується студентами в аудиторії і складається з кейсів індивідуальних завдань [3]. 

Наприклад: Визначити методи дослідження творчих здібностей (можливості та 

обмеження методу). 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести 

(20 тестових питань), наприклад: 

1. Післядовільна увага: 

а) не вимагає вольових зусиль, ґрунтується на орієнтувальному рефлексі чи домінанті; 

б) вимагає вольових зусиль; 

в) не вимагає вольових зусиль, ґрунтується на домінанті, яка виникла в процесі певної діяльності, 

викликала у нас великий інтерес. 



2. Характер є: 

а) вродженим; 

б) набутим; 

в) формується впродовж життя. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь 

яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають 

збільшити вже набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у 

вигляді усної бесіди з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної 

дисципліни. 
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