Кафедра психології

Психологія
назва вибіркової дисципліни

Семестр: 3-4 (бакалавр)
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, практичні – 16)
Форма звітності: залік
Лектор: доц. Грабовська Софія Леонідівна (soniah@ua.fm); доц. Партико Тетяна Борисівна
(partyko_tet@yahoo.com); доц. Баклицький Іван Олександрович (baklickyy@mail.ru); доц. Штепа
Олена Станіславівна (helenwillow3@gmail.com); проф. Островська Катерина Олексіївна
(katerynaostrova@gmail.com); доц. Вовк Анна Олександрівна (my_highmess@front.ru); доц. Волошок
Олена В’ячеславівна (v.olena@meta.ua); доц. Карковська Руслана Ігорівна (karkovska@inbox.ru);
доц. Проць Оксана Іванівна (o_krupska@ukr.net); доц. Єсип Мар'яна Зіновіївна
(yankayesyp@gmail.com).
Результати навчання: формування соціальної, комунікативної, емоційної та мотиваційної
компетенції
знати:










етапи розвитку психології;
емпіричні методи психології;
галузі психології;
особливості пізнавальних психічних процесів;
характеристики темпераменту, характеру та здібностей;
структуру, чинники формування особистості;
особливості емоційно-вольової сфери;
зміст та аспекти спілкування;
особливості великих та малих соціальних груп.

вміти:


аналізувати власні психологічні якості на основі результатів тестування .

Анотація навчальної дисципліни:
Мета: ознайомити студентів з основами психології як галузі наукового знання, що є складовою професійної
компетентності у різних спеціальностях та галузях діяльності.
Завдання: ознайомити студентів з історією розвитку, методами та принципами психології; сформувати у
студентів базові знання про психічні явища та факти; поглибити уявлення студентів про власні психічні
характеристики та особистісні якості.
Рекомендована література: Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. – 2-е изд. – СПб.:
Питер, 2001; Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – Спб.: Питер, 2001; Партико Т. Б.
Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. –
416 с.; Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико, С. Л. Грабовська, А. О. Вовк та ін. ; за заг.
ред. Т. Б. Партико.  К. : Видавничий дім “Ін Юре”, 2014. – 664 с.; Загальна психологія / За ред. С. Д.
Максименка. 2-ге вид. – Вінниця: Нова Книга, 2004; Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З.
В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота.
Мова навчання: українська.
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