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1. ВСТУП 
 

Ознайомлення студентів, які навчаються за спеціальністю “053 - Психологія”, з 
психологічними дисциплінами починається з вивчення “Загальної психології”. Вона містить 
такі розділи: “Психологія як наука”, “Методологія та методи психології”, “Психіка. 
Свідомість. Несвідоме”, “Психологія особистості”, “Емоційно-вольові процеси особистості” 
та “Пізнавальні процеси особистості”, що їх вивчають на першому і другому курсах 
(упродовж перших чотирьох семестрів). 

Запропонована програма охоплює тематику лекцій (32 год.) та семінарсько-практичних 
занять (32 год.), які проводяться у першому семестрі першого курсу. Вона містить три перші 
розділи загальної психології: “Психологія як наука”, “Методологія та методи психології”, 
“Психіка. Свідомість. Несвідоме”, — і передбачає вісім тем (див. табл. “Семестровий план 
дисципліни”). За цю частину курсу присвоюють 3 кредити. Кількість годин на самостійну 
роботу – 26. Курс завершується іспитом, який складається у кінці першого семестру у 
письмовій формі (тести). 

Основне завдання “Загальної психології” – закласти фундамент психологічних знань, 
ознайомивши студентів з найзагальнішими поняттями, проблемами та закономірностями 
психічної діяльності людини. Низка проблем загальної психології далі буде деталізована в 
інших дисциплінах. Увесь курс створить понятійну та методологічну базу для їх засвоєння. 

Наприкінці першого семестру першого курсу студенти повинні знати основні 
психологічні терміни загальної психології; стан психології як науки на сучасному етапі її 
розвитку; орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки; орієнтуватися у 
методологічних принципах психологічного дослідження та етапах його проведення; знати, 
якими методами користується психолог у сучасних наукових дослідженнях психіки людини; 
орієнтуватися у проблемі виникнення та розвитку психіки тварин; розуміти природу та 
сутність психіки людини; розрізняти свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та 
знати їхні основні особливості.  

Вивчення “Загальної психології” передбачає вироблення у студентів умінь працювати з 
науковою літературою; вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і 
власну позицію; складати програму конкретного психологічного дослідження; визначати 
рівень, адекватність та стійкість самооцінки людини. Курс дає студентові можливість набути 
також перші навички у психологічному консультуванні однокурсників і таким чином 
зробити перший крок у своїй майбутній професійній практичній діяльності. 

 
2. СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

№ 
теми 

 
Тема заняття 

 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарсько-
практичні 

 Організаційне заняття  2 
1 Психологія на сучасному етапі її розвитку 2 2 
2 Етапи розвитку психології 4 4 
3 Методологічні принципи психологічного 

дослідження та етапи його проведення 
 
4 

 
2 

4 Методи психології 4 4 
5 Походження та історичний розвиток психіки 

тварин 
4 4 

6 Природа та сутність психіки людини 4 4 
7 Індивідуальна свідомість людини як вища форма 

психічного відображення 
 
4 

 
6 



 
 

 4 
 

8 Несвідоме в психіці людини 4 4 
 Модульний контроль (ІІІ Модуль) 2  
 Усього: 32 32 
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4. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Психологія на сучасному етапі її розвитку 
Місце психології в системі наук (погляди Б. Кедрова, Ж. Піаже, В. Шевчука). 

Міждисциплінарні зв’язки психології.  
Суб’єкт та об’єкт психології. Визначення об’єкта конкретного психологічного 

дослідження. Поняття про психічні явища, процеси, стани, властивості та особливості 
психіки людини. 

Проблема предмета психології. Предмет об’єктивної та суб’єктивної психології. 
Причини відсутності єдиного предмета дослідження у сучасній психології. Визначення 
предмета конкретного психологічного дослідження. 

Галузі сучасної психології та їх класифікація. Теоретичні галузі. Практичні галузі. 
Класифікація практичних галузей психології залежно від психологічних проблем конкретних 
видів людської діяльності, специфіки процесу розвитку та взаємодії людини з соціальним 
середовищем. Завдання психології. Основні тенденції розвитку сучасної психології. 

 
Тема 2. Етапи розвитку психології 
Періодизація становлення психологічної науки. 
Психологія як наука про душу. Уявлення про душу у період від І тисячоліття до н.е. до 

ХVІІ століття. Поняття про аніматизм, анімізм та гілозоїзм. Трактування душі у 
філософських школах Стародавнього Китаю та Індії. Внесок античних філософів (Фалес, 
Анаксимандр, Анаксимен, Геракліт, Демокріт, Платон, Арістотель) та лікарів (Алкмеон, 
Гіппократ, Герофіл, Еразістрат, Гален) у становлення психологічної науки.  
Розуміння психології як науки у середньовіччі, (Г. Ниський, А. Августин, Авіценна, 
Аверроес, Т. Аквінський, Р. Бекон та ін.) та в епоху Відродження (Леонардо да Вінчі, Ф. 
Бекон, Г. Перейра). Особливості першого етапу становлення психологічної науки. 

Основні здобутки психології ХVІІ – кінця ХІХ століття. Психологія як наука про 
свідомість. Погляди Рене де Карта, Б. Спінози, Г. Лейбніца, Т. Гоббса на душу та тіло 
людини. Виникнення асоціативної психології. Розвиток психологічної думки у Києво-
Могилянській академії (І. Гізель, І. Кониський, Г. Сковорода та ін.) та Київській духовній 
академії (П. Юркевич та ін.). Вплив природничих наук на розуміння предмета психології у 
другій половині ХІХ ст. Основні програми розвитку психології як самостійної науки (В. 
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Вундт, Ф. Брентано,  І. Сєченов). Виникнення структурної та функціональної психології. 
Визнання психології як самостійної галузі знань. Становлення психології як самостійної 
науки в Україні (О. Потебня, Ю. Охорович, І. Сікорський, М. Ланге, П. Ковалевський). 
Виникнення об’єктивної та суб’єктивної психології. Особливості другого етапу становлення 
психологічної науки. 

Психологічна думка кінця ХІХ – 60-х років ХХ століття. Психологія як наука про 
поведінку, несвідомі психічні явища та цілісні структури психіки; психологія як наука про 
мотивацію поведінки та діяльності особистості; психологія як наука про особистість як 
систему якостей та рис. Поведінка як основний предмет психології (біхевіоризм, 
необіхевіоризм, рефлексологія, реактологія). Несвідомі психічні явища як предмет вивчення 
психології (психоаналіз, аналітична психологія, індивідуальна психологія, неофрейдизм, 
гормічна психологія). Поняття про глибинну психологію. Цілісні структури свідомості як 
предмет психології (ґештальтпсихологія, неоґештальтпсихологія). Диспозиційна психологія 
(Р. Б. Кеттелл, Г. Ю. Айзенк). Культурно-історична теорія розвитку психіки (Л. Виготський) 
та теорія діяльності (О. Леонтьєв). Розвиток психологічної науки в Україні (В. Зеньковський, 
С.-М. Балей, Г. Костюк, Я. Цурковський, М. Година та ін.). Особливості третього, четвертого 
та п’ятого етапів становлення психологічної науки. 

Розвиток психології у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Психологія як 
наука про пояснення психічних явищ людини, розуміння її неповторної індивідуальності та 
про вплив на неї (необіхевіоризм, когнітивна психологія, гуманістична психологія, 
екзистенційна психологія, трансперсональна психологія, психологія вчинку та ін.). Розвиток 
вітчизняної психології (В. Роменець, П. Зінченко, Д. Елькін та ін.). Причини відставання 
вітчизняної психології. Особливості шостого етапу становлення психологічної науки. 

 
Тема 3. Методологічні принципи психологічного дослідження та етапи його 

проведення 
Поняття про принцип та методологію психологічного дослідження.  
Філософські принципи. Принцип матеріальної єдності світу. Принцип універсальності 

розвитку. Принцип причинності. 
Загальнонаукові принципи. Принцип об’єктивності. Принцип інваріантності. Принцип 

відповідності. Принцип доповнюваності. Принцип симетрії. Принцип спостережуваності. 
Принцип редукції. 

Загальнопсихологічні принципи. Принцип детермінізму. Принцип випереджального 
відображення. Принцип розвитку. Принцип історизму. Системно-структурний принцип. 
Принцип єдності свідомості та діяльності. Принцип особистісного підходу. Принцип 
комплексності. 

Конкретнопсихологічні принципи. Принцип адекватності. Принцип паралельності. 
Принцип екстремальності. Принцип реєстрації градієнта. Принцип референтності. Принцип 
якісного аналізу. 

Етапи проведення психологічних досліджень. Підготовчий етап. Теоретична та 
практична підготовка до досліду. Етап збору фактичного матеріалу. Етап опрацювання 
результатів. Етап інтерпретації даних. Етап висновків. 

 
Тема 4. Методи психології 
Поняття про метод та методику психології. Класифікація методів психології  (С. 

Рубінштейн, Г. Пирьов, Б. Ананьєв, І. Маноха, Л. Карпенко, В. Слободчиков, Є. Ісаєв). 
Узагальнена класифікація сучасних методів психології. 

Методи пояснення психіки людини. Теоретичні методи: моделювання та 
реконструювання. Організаційні методи: порівняльний (поперечних зрізів, поздовжніх зрізів, 
близнюковий) та комплексний. Емпіричні методи: спостереження, експерименту, 
опитування, психологічного аналізу процесу та продуктів діяльності, біографічний, тести. 
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Основні правила їх проведення, види, переваги та недоліки. Уявлення про інші емпіричні 
методи. Методи опрацювання даних: кількісні (математико-статистичний, структурного 
аналізу) та якісні методи. Інтерпретаційні методи: генезисний та структурний. 

Методи розуміння психіки людини. Метод самоспостереження. Метод самозвіту. 
Включене спостереження. Емпатичне слухання. Ідентифікація. Діалогічна бесіда. 
Біографічний метод. Метод інтерпретації внутрішнього світу. Метод інтуїції. Метод 
герменевтики. 

Методи впливу на психіку людини. Психотерапія. Психокорекція. Психотренінг. 
Психологічне консультування. 

 
Тема 5. Походження та історичний розвиток психіки тварин 
Відображення як загальна властивість матерії. Форми відображення у неживій природі. 

Поняття про відображення, філогенез, онтогенез, розвиток, психічний розвиток.  
Допсихічні форми відображення у живій природі. Поняття про біотичні та абіотичні 

подразники, подразливість, тропізми. 
Проблема виникнення та розвитку психіки тварин. Об’єктивні критерії наявності 

психіки. Наукові теорії виникнення психіки тварин. Поняття про чутливість та поведінку 
тварин. Гіпотетичні причини виникнення психіки у тваринному світі. Наукові теорії 
розвитку психіки тварин. 

Розвиток психічних форм відображення та поведінки тварин. Стадія сенсорної психіки. 
Нижчий рівень сенсорної психіки. Родова поведінка тварин (кінези і таксиси). 
Індивідуально-мінливі форми поведінки тварин. Вищий рівень сенсорної психіки. Стадія 
перцептивної психіки. Вищий рівень перцептивної психіки. Інстинкти тварин, їх основні 
ознаки та механізми. Поняття про облігатне навчання та імпринтинг. Групова та ритуальна 
поведінка тварин. Вищий рівень перцептивної психіки. Навички тварин, їх основні ознаки та 
закони формування. Факультативне навчання. Передумови формування інтелектуальної 
поведінки тварин. Найвищий рівень перцептивної психіки. Інтелектуальна поведінка тварин, 
їх основні ознаки. Спілкування тварин.  

Означення психіки тварин, її основні властивості та тенденції розвитку. Психіка тварин 
— біологічна передісторія розвитку психіки людини. 

 
Тема 6. Природа та сутність психіки людини 
Психологічні теорії філогенезу психіки людини. Натуралістична теорія. Суспільно-

історична теорія (школи: соціологічна, культурно-історична, історичної психології). 
Марксистська теорія. 

Передумови, умови та фактори формування психіки людини. Основні властивості 
психіки людини: єдність свідомого та несвідомого, ідеального та матеріального, 
суб’єктивного та об’єктивного, частини і цілого, стану і процесу, біологічного і соціального. 
Означення та основні функції психіки людини. 

Матеріальні основи та фізіологічні механізми психіки. Поняття про френологію. 
Рефлекторна теорія психіки І. Сєченова та І. Павлова. Теорія функціональної системи П. 
Анохіна. 

Психофізична та психофізіологічна проблеми, шляхи їх вирішення. Теорії 
психофізичного паралелізму, психофізичної взаємодії, психофізичної ідентичності, 
емерджентного психонейронального монізму, психофізичної єдності. 

 
Тема 7. Індивідуальна свідомість людини як вища форма психічного відображення 
Форми свідомості: суспільна, групова, індивідуальна. Загальна характеристика 

індивідуальної свідомості. 
Структура індивідуальної свідомості. Буттєвий та рефлексивний рівень свідомості. 

Біодинамічна тканина дії, чуттєва тканина образу, значення та сенс. 
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Основні особливості індивідуальної свідомості людини: рефлексивність, 
цілеспрямованість, вмотивованість, тотожність, неперервність, цілісність, константність, 
вибірковість, зосередженість. 

Предметна свідомість та самосвідомість людини, їх основні функції. 
Самоспостереження та самооцінка як засоби самопізнання людини. Основні виміри 
самооцінки людини. Формування самооцінки. Самоприйняття та його зв’язок із 
самоповагою. Формула В. Джемса. Самоконтроль та самовдосконалення.  

Я-концепцію людини. Компоненти Я-концепції: когнітивний, емоційно-ціннісний та 
поведінковий. Особливості та функції Я-концепції. Я-образи людини. 

 
Тема 8. Несвідоме в психіці людини 
Історичний погляд на категорію несвідомого (Сократ, Р. Декарт, Г. Лейбніц, Г. Фехнер, 

В. Вундт та ін.).  
Психоаналітична теорія несвідомого З. Фройда. Сфери психіки за З. Фройдом. 

Несвідоме як фундамент психіки, його основні особливості. Передсвідома та свідома сфери 
психіки, їх основні особливості.  

Несвідоме в аналітичній психології К. Юнга. Структура душі за К. Юнгом. Его, 
індивідуальне несвідоме та колективне несвідоме. Поняття про архетипи. 

Означення несвідомого. Загальна характеристика несвідомих психічних явищ людини. 
Основні функції несвідомого. Співвідношення між несвідомим, підсвідомим та 
передсвідомим. 

Класифікація несвідомих психічних явищ. Неусвідомлені механізми свідомих дій 
(неусвідомлені автоматизми, явища неусвідомленої установки, неусвідомлені супроводи 
свідомих дій). Неусвідомлені чинники свідомих дій. Надсвідомі процеси. Інтуїція як прояв 
несвідомого. 

Співвідношення свідомих та несвідомих психічних явищ людини. 
 
 

5. ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ  

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 

Тема 1. Психологія на сучасному етапі її розвитку 
1. Обговорення поглядів Ж. Піаже щодо місця психології в системі наук та її 

міждисциплінарних зв’язків. У чому полягає функція психології в системі наук? 
Яке практичне значення сучасної психології? 

2. Побудуйте схеми співвідношення між суб’єктом, об’єктом та предметом 
психології. Наведіть приклади об’єкта та предмета конкретного психологічного 
дослідження. Чому виникли суперечки щодо об’єкта сучасної психології? 

3. Чим відрізняється історія психології від історичної психології, історична 
психологія – від етнопсихології?  

4. Дискусія: “Чим займається теоретичний психолог, чим – практичний? Які завдання 
може вирішувати практичний психолог і чим вони відрізняються від завдань 
священика?” 

5. Що б Ви хотіли знати та вміти, аби досягти успіху як психолог-теоретик та як 
психолог-практик? 

 
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ 

Суб’єкт психології, об’єкт психології, психічне явище, психічний процес, психічний 
стан, психічна властивість, психічна особливість, предмет психології, галузь психології, 
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теоретична галузь психології, загальна психологія, диференціальна психологія, 
експериментальна психологія, психодіагностика, практична (прикладна) галузь психології, 
психологія праці, інженерна психологія, авіаційна психологія, космічна психологія, 
юридична психологія (психологія права), політична психологія, психологія пропаганди, 
військова психологія, психологія управління, економічна психологія, психологія торгівлі, 
медична психологія, психологія здоров’я, психосоматологія, психопрофілактика, 
патопсихологія, нейропсихологія, психофізіологія (фізіологічна психологія), психофізика, 
психобіохімія, радіоекологічна психологія, психологія спорту, педагогічна психологія, 
психологія вищої школи, психологія творчості, психологія мистецтва, психолінгвістика, 
парапсихологія, вікова психологія, генезисна психологія (психологія розвитку), психологія 
аномального розвитку (спеціальна психологія), порівняльна психологія, зоопсихологія, 
психогенетика, психосемантика, історична психологія, історія психології, соціальна 
психологія, психологія соціальної роботи, психологія особистості, психологія урбанізації, 
етнічна психологія (етнопсихологія), психологія релігії, консультативна психологія, 
психологічна реабілітація.  
 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 
Основна 

1. Гридковець Л. М. Психологія як наука про душу в християнській парадигмі: шлях 
інтеграції теорії в практику // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 12. – С. 
70-72. 

2. Кісарчук З. Г. Особливості розвитку практичної психології на сучасному етапі // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 3. – С. 10-12. 

3. Максименко С. Д. Наукова психологія і психологічна практика // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2001. – № 9. – С. 2-6. 

4. Москвичов С. Г. Про предмет екологічної психології // Практична психологія та 
соціальна робота. – 2000. – № 1. – С. 4-6. 

5. Панок В. Г. Українська практична психологія: визначення, структура та завдання // 
Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 1. – С. 5-8. 

6. Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук // ХVІІІ 
Международный психологический конгресс. 4 – 11 августа 1966, г. Москва. – М.: Наука, 
1969. – С. 125-155.  

7. Татенко В. О. Ще раз про предмет психологічної науки // Практична психологія та 
соціальна робота. – 2004. – № 6. – С. 6-8. 

8. Ткаченко О. А. Взаємини психолога і священика: «справожиттєва» практика // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 4. – С. 62-66 

9. Щербина Л. Ф. Психологічна практика в світлі постнекласичних наукових теорій // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 10. – С. 1–4. 

 
Додаткова  

1. Кокун О. М. Життєве те професійне самоздійснення як предмет дослідження 
сучасної психології // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 9. – С. 1-5. 

2. Панок В. Г. Екологічна психологія // Практична психологія та соціальна робота. – 
2014. – № 9. – С. 73–75. 

3. Панок  В. Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного 
психолога у вищій школі // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. – С. 14-
17. 

4. Титаренко Т. М. Життєві домагання і професійне становлення особистості 
практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. – С. 21-
23. 
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5. Яковенко С. І. Становлення радіоекологічної психології // Практична психологія та 
соціальна робота. – 2005. – № 1. – С. 1-6. 

 
Тема 2. Етапи розвитку психології 
Перше заняття: Психологія як наука про душу та свідомість 
1. Чим пояснити факт виникнення уявлень про душу? Опишіть уявлення українців 

про душу у дохристиянські часи та в епоху середньовіччя. 
2. Трактування душі у філософських школах Стародавнього Китаю та Індії. 
3. Внесок античних філософів та лікарів у становлення психологічної науки. 
4. Розуміння психології як науки у середньовіччі та в епоху Відродження. 
5. У чому полягає відмінність між матеріалістичним та ідеалістичним уявленням про 

душу людини? Як вони співвідносяться між собою? 
6. У чому полягає відмінність між душею та духом, душею та психікою? 
7. Психологія як наука про свідомість. 
 
Друге заняття: Психологічна думка кінця ХІХ – початку ХХІ століття 
1. Що відіграло вирішальну роль у визнанні психології як самостійної науки? 
Обґрунтуйте свою відповідь. 
2. Психологія як наука про поведінку. Хто і як вивчав поведінку в психології? Чому 
поведінка стала предметом дослідження в психології? 
3. Психологія як наука про несвідомі психічні явища. Розкажіть міфи про Едіпа та 
Електру. 
4. Психологія як наука про цілісні структури психіки. Підстави виникнення 
ґештальтпсихології. 
5. Психологія як наука про мотивацію поведінки та діяльності особистості.  
6. Психологія як наука про особистість як систему якостей та рис. 
7. Психологія як наука про пояснення психічних явищ людини, розуміння її 
неповторної індивідуальності та про вплив на неї. 
 

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ 
Анімізм, гілозоїзм, рефлекс, рефлексія, монізм, дуалізм, інтроспекція, напрям 

психології (психологічна течія), концепція, асоціативна психологія (асоціанізм), структурна 
психологія (структуралізм), функціональна психологія (функціоналізм), інтенційні акти 
свідомості, інтенція, об’єктивна психологія (природничо-наукова, фізіологічна, 
пояснювальна), суб’єктивна психологія (гуманітарна, описова, розуміюча), рефлексологія, 
біхевіоризм (психологія поведінки), необіхевіоризм, реактологія, теорія діяльності, глибинна 
психологія, психоаналіз, фрейдизм, аналітична психологія, індивідуальна психологія, 
неофрейдизм, ґештальтпсихологія (ґештальтизм), неоґештальтпсихологія (неоґештальтизм) 
диспозиційна психологія, гуманістична психологія, когнітивна психологія, трансперсональна 
психологія, психологія вчинку.  

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Болотнікова І. В. Науково-історичні витоки становлення української педології та 

психології // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 9–10. – С. 104-
106. 

2. Болтівець С. І. Київський період науково-психологічної діяльності Георгія Челпанова // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 1. – С. 61–65. 

3. Болтівець С. І. Психологія вчинку людського самоздійснення Володимира Роменця // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 3. – С. 76–77; № 4. – С. 78–80. 
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4. Венцик О. В. Життєвий шлях і наукова діяльність Ю. Охоровича // Науковий вісник 
Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 2. – С.242-252. 

5. Губко А. Т. Роль Киево-Могилянской академии в зарождении психологической науки на 
Украине // Вопросы психологии. – 1980. – № 1. – С. 82-93.  

6. Данилюк І. Історія психології в Україні. – К.: Либідь, 2002.  
7. Корольчук М. С., Криворучко П. П. Історія психології. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010.  
8. Летцев В. М. “Філософія серця” П. Д. Юркевича // Практична психологія та соціальна 

робота. – 1999. – № 6. – С. 38-40. 
9. Летцев В. М. В. В. Зеньковський – психолог і діяч // Практична психологія та соціальна 

робота. – 2006. – № 12. – С. 75-79. 
10. Мазяр О. В. Сікорський в історії психології та історія психології про Сікорського // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 2. – С. 75–79. 
11. Маноха І. П., Роменець В. А. Історія психології  ХХ століття. – К.: Либідь, 2007. 
12. Мороз А. В., Полташевская Е. С. Научный вклад Ю. Л. Охоровича в психологию // 

Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 113-119. 
13. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000.  
 

Додаткова 
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М., 1995. 
2. История психоанализа в Украине / Сост. И. И. Крутько, Л. И. Бондаренко, П. Т. Петрюк. 

– Харьков: Основа, 1996. –  360 с 
3. История психологи в лицах. Персоналии. – М.: ПЕР СЭ, 2005. – 783 с. 
4. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 
5. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990. 
6. Хорни К. Женская психология. – СПб., 1993. 
7. Юнг К. Г. Аналитическая психология. – СПб., 1994. 

 
Тема 3. Методологічні принципи психологічного дослідження та етапи його 

проведення 
1. У чому полягає відмінність між принципом та методологією психологічного 

дослідження? Хто розробляє методологічні принципи психології? 
2. Вплив філософських принципів на теоретичні та практичні дослідження психології. 
3. Які наслідки може викликати те, що психологи не дотримуватимуться 

загальнонаукових принципів у своїх дослідженнях? 
4. Загальнопсихологічні принципи психологічного дослідження. Як Ви собі уявляєте 

втілення загальнопсихологічних принципів у теоретичних та практичних 
психологічних дослідженнях? 

5. Конкретнопсихологічні принципи психологічного дослідження Чим 
конкретнопсихологічні принципи відрізняються від загальнопсихологічних? 

 
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ 

Принцип психологічного дослідження, методологія, принцип матеріальної єдності 
світу, принцип універсальності розвитку, принцип причинності (каузальності), принцип 
об’єктивності, принцип інваріантності, принцип відповідності, принцип доповнюваності, 
принцип симетрії, принцип спостережуваності, принцип редукції, принцип детермінізму 
(причинно-наслідкових зв’язків), принцип випереджального відображення, принцип 
розвитку (генезисний), принцип історизму, системно-структурний принцип, принцип єдності 
свідомості і діяльності, принцип особистісного підходу, принцип комплексності, принцип 
адекватності, принцип паралельності, принцип екстремальності, принцип реєстрації 
градієнта, принцип референтності, принцип якісного аналізу, етап психологічного досліду. 
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НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. – М., 2003. 
2. Корнилова Т. В., Смирнов С. Д. Методологические основы психологии. – М., 2005. 
3. Мазилов В. А. Методология психологической науки: проблемы и перспективы // 

Психология: Журнал Высшей школы экономики. – 2007. – Т 4. – № 2. – С.3-21. 
4. Максименко С. Д. Методологічні проблеми загальної психології // Практична 

психологія та соціальна робота. – 1999. – № 3. – С. 2-4.  
5. Мусатов С.О. Система психологічного знання // С.О. Мусатов / Педагогіка і 

Психологія. Вісник НАПН України. - № 1(90). – 2016. – С.77-85. 
6. Пурло Е. Ю. Естественнонаучные парадигмы в психологической науке: 

классическая, неклассическая и постнеклассическая модели // Практична психологія та 
соціальна робота. – 2007. – № 5. – С. 15-24. 

7. Роменець В. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження // 
Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 6-27. 

8. Семиченко В. А. Теоретико-методолочічні проблеми сучасної психології // Вісник 
національного авіаційного університету. Збірник наукових праць. Педагогіка. Психологія. – 
2016. – № 9. – С.136-141. 

9. Слюсаревський М. М. Методологічний простір творення та оцінювання соціально-
психологічних теорій: спроба обґрунтування концепції // Практична психологія та соціальна 
робота. – 2013. – № 6. – С. 1-9; № 7. – С. 1-6. 

10. Фурман А. А. Методологічні акценти стосовно ґенези психологічного знання // 
Наука і освіта. – 2017. – № 1. – С.16-20.  

 
Додаткова 

1. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 
1984. – С. 77-130. 

2. Мазилов В. А. Экопсихологическая парадигма как методологическое основание 
общей психологии // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 4. – С. 55–62. 

3. Ткаченко О. М. Принципи і категорії психології. – К.: Вища школа, 1979. – С. 28-59. 
4. Юревич А. В. Психология и методология. – М.: Изд-во ИПРАН, 2005. 

 
Тема 4. Методи психології 
Перше заняття: Методи пояснення та розуміння психіки людини 
1. Побудуйте схему співвідношення понять: “методологія”, “метод”, “методика”. 
2. Запропонуйте свою класифікацію методів дослідження у психології. 
3. Вкажіть на сильні та слабкі сторони організаційних методів психології. Які 

організаційні методи Ви використаєте у дослідженнях на тему:  
 “Вплив тривалості навчання в університеті на інтелект студента”. 
 “Порівняльна характеристика здатності до рефлексії студентів 

психологічного та фізичного факультетів”. 
 “Роль вродженого та набутого у психічному розвитку студента”. 

4. Які основні правила проведення наукового психологічного спостереження та 
бесіди? 

5. Порівняйте методи спостереження та експерименту. У чому полягають їхні 
переваги та недоліки? 

6. Що означає “стандартизований метод психології”? Подайте приклади. 
7. Чим відрізняються методи опитування та тестування? 
8. У яких випадках застосовуються методи розуміння психіки людини? Чим метод 

емпатичного слухання відрізняється від методу ідентифікації? 
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9. Поясніть суть методів інтерпретації внутрішнього світу, інтуїції та герменевтики. 
 

Друге заняття: Практична робота № 1. Психологічне консультування в роботі 
психолога-практика 

(див. «Теми та зміст практичних занять») 
 
 

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ 
Метод психології, методика психології, універсальний метод, спеціальний метод, 

суб’єктивний метод, метод інтроспекції, метод ретроспекції, об’єктивний метод, 
загальнонауковий метод, конкретнонауковий метод, метанауковий метод, теоретичний метод 
(метод теоретизації), метод моделювання, метод реконструювання, організаційний метод, 
порівняльний метод, метод поперечних зрізів (зрізів, вікових зрізів), метод поздовжніх зрізів 
(лонгітюдний), близнюковий метод, комплексний метод, емпіричний метод, метод 
спостереження, зовнішнє (об’єктивне) спостереження, внутрішнє (суб’єктивне) 
спостереження (самоспостереження), безпосереднє (включене) спостереження, 
опосередковане (стороннє) спостереження, наскрізне спостереження, вибіркове 
спостереження, неструктуроване (вільне) спостереження, структуроване (стандартизоване) 
спостереження, констатуюче спостереження, оцінювальне спостереження, метод 
експерименту, природний експеримент, лабораторний експеримент, польовий експеримент, 
констатуючий експеримент, формуючий експеримент, метод опитування, бесіда, інтерв’ю, 
анкетування, суцільне анкетування, вибіркове анкетування, індивідуальне анкетування, 
групове анкетування, очне (безпосереднє) анкетування, заочне (опосередковане) 
анкетування, відкрита анкета, закрита анкета, змішана анкета, метод психологічного аналізу 
процесу та продуктів діяльності, метод контент-аналізу, графологія, праксиметричний метод, 
метод хронометрії, метод циклографії, біографічний метод, спонтанна автобіографія, 
провокована автобіографія, метод відображеної суб’єктності, тести, тести інтелекту, тести 
креативності, тести досягнень (успішності), тести професійної придатності, особистісні 
тести, проективні тести, вербальні тести, тести-опитувальники, невербальні тести (тести 
завдання), практичні тести, групові тести, індивідуальні тести, тести швидкості, тести 
результативності, метод опрацювання даних, кількісний метод, математико-статистичний 
метод, метод структурного аналізу, якісний метод, інтерпретаційний метод, генетичний 
метод, структурний метод, метод самозвіту, метод емпатичного слухання, метод 
ідентифікації, діалогічна бесіда, метод інтерпретації внутрішнього світу, метод інтуїції, 
метод герменевтики, психотерапія, клінічна психотерапія, клієнтцентрована (орієнтована на 
особистість) терапія, психокорекція, психотренінг, аутогенне тренування (аутотренінг), 
соціально-психологічний тренінг, психологічне консультування, психологічна консультація. 

  
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Атватер И. Эмпатия, эмпатическое слушание // Морозов А. В. Психология влияния. 

– СПб.: Питер, 2000. – С. 290-294. 
2. Волянюк Н. Ю. Использование биографического метода в психолого-

педагогических исследовавниях // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 1. 
– С. 37-40.  

3. Горбунова В. В. Як спланувати психологічний експеримент? // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2010. – № 4. – С. 12-16. 

4. Климчук В. О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс 
соціального конструкціонізму та інтеракційний контекст // Практична психологія та 
соціальна робота. – 2013. – № 2. – С. 63–68. 
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5. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К.: 
НДІП, 1990. 

6. Сарджвеладзе Н. И. Метод монологического интервью // Вопросы психологии. – 
1984. – № 2. – С. 127-129. 

 
Додаткова 

1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х кн. – М.: Педагогика, 1982.  
2. Волоков Е. Н. Консультирование как обучение, или о недоученности консультантов 

// Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 2. – С. 69–75. 
3. Готтсданкер Р. Основы психологичекого эксперимента. – М.: Изд-во Моск. ун-та., 

1982.  
4. Кокун О. М. Теоретико-методологічні та практичні засади дистанційної 

психодіагностики в професійній сфері // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – 
№ 7. – С. 65-68. 

5. Моргенштерн И. Ф. Психо-графология: Наука об определении внутреннего мира 
человека по его почерку. – М.: Золотой век, 1994. 

6. Тищенко С. П. Відтворене «Я» у просторі автобіографічного дискурсу // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2013. – № 10. – С. 1-6. 

7. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. – К.: Либідь, 1996.  
 

Тема 5. Походження та історичний розвиток психіки тварин 
1. Порівняйте основні властивості відображення у неживій та живій природі. 
2. Дискусія: “Чи розвиток – це будь-яка зміна?” 
3. Поняття про чутливість та подразливість. Наведіть приклади біотичних та 

абіотичних подразників. 
4. У чому полягає наукова проблема виникнення психіки тварин і які є варіанти її 

вирішення? 
5. У чому полягає наукова проблема розвитку психіки тварин і які є варіанти її 

вирішення? 
6. На прикладі психологічних дослідів продемонструйте, чим відрізняються нижчий 

та вищий рівні стадії сенсорної психіки. 
7. Наведіть приклади родової, індивідуально-мінливої та ритуальної поведінки 

тварин. 
8. Порівняйте основні ознаки інстинктів, навичок та тваринного інтелекту. 
9. У чому полягає відмінність між облігатним та факультативним навчанням, 

допсихічною та психічною формами відображення на рівні живої природи? 
10. Дискусія: “Чи еволюція тваринного світу у наш час може призвести до появи 

нового виду живих істот?” 
 

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ 
Відображення, філогенез, онтогенез, розвиток, психічний розвиток, біотичний 

подразник, абіотичний (біологічно нейтральний) подразник, подразливість, тропізми, 
позитивні тропізми, негативні тропізми, теорія панпсихізму, теорія біопсихізму, теорія 
нейропсихізму, теорія антропопсихізму, чутливість, поведінка тварин, еволюційна теорія 
розвитку психіки, діалектико-матеріалістична теорія розвитку психіки, синтетична теорія 
розвитку психіки, сенсорна психіка, кінези, таксиси, позитивні таксиси, негативні таксиси, 
індивідуально-мінлива форма поведінки, родова форма поведінки, перцептивна психіка, 
інстинкти, облігатне (обов’язкове) навчання, імпринтинг, етологічна теорія інстинктів, 
ключовий стимул, пускова ситуація, ендогенна стимуляція, групова поведінка тварин, 
ритуальна поведінка тварин, ригідна поведінка, пластична поведінка, навички, 
факультативне навчання, екстраполяційний рефлекс, інтелект тварин, психіка. 



 
 

 14 
 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Губко О.Т. Основи зоопсихології. – К.: Світогляд, 2006. – С. 160-173. 
2. Губко О. Т. «Свідомість» та самоідентифікація тварин // Практична психологія та 

соціальна робота. – 2009. – № 4. – С. 72-77.  
3. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 

– С. 15-69, 219-271. 
4. Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – С. 172-284.  

 
Додаткова 

1. Крушинский Л. В. Эволюционно-генетические аспекты поведения. – М.: Наука, 1991. 
– С. 53-71, 147-154, 239-244.  

2. Ладыгина-Котс Н. Н. Развитие психики в процессе эволюции организмов. – М.: 
Советская наука, 1958.  

3. Морозов В. Этот удивительный дельфин // Популярная психология. Хрестоматия / 
Сост. В. В. Мироненко. – М.: Просвещение, 1990. – С. 100-106.  

4. Хамори Й. Долгий путь к мозгу человека. – М.: Мир, 1985. – С. 105-115.  
 

Тема 6. Природа та сутність психіки людини 
1. Назвіть спільне та відмінне між психікою людини та тварини. 
2. Опишіть особливості духовного світу наших пращурів. 
3. Чим поняття “передумови” відрізняється від поняття “умови”, а поняття “умови” – 

від поняття “фактори”? 
4. Поясніть на прикладах основні властивості психіки людини. 
5. Чим матеріальні основи відрізняються від фізіологічних механізмів психіки? 
6. Як упродовж історії змінювались погляди на матеріальні основи та фізіологічні 

механізми психіки людини? 
7. Шляхи розв’язання психофізіологічної проблеми. 
 

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ 
Натуралістична теорія філогенезу психіки, суспільно-історична теорія філогенезу 

психіки, соціологічна школа, культурно-історична школа (теорія суспільно-історичного 
походження вищих психічних функцій), школа історичної психології, марксистська теорія 
філогенезу психіки, френологія, рефлекторна теорія, умовний рефлекс, психофізична 
проблема, психофізіологічна проблема, теорія психофізичного паралелізму, теорія 
психофізичної взаємодії, теорія психофізичної ідентичності, теорія емерджентного 
психонейронального монізму, теорія психофізичної єдності. 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Донченко О. Від цілісності психологічних знань до цілісності світобачення // 

Соціальна психологія. – 2011. – № 1. – С. 3-13. 
2. Коул М. Культурные механизмы развития // Вопросы психологии. – 1995. – № 3. – 

С. 5-20. 
3. Кудрявцев В. Т. Творческая природа психики человека // Вопросы психологии. – 

1990. – № 3. – С. 113-120.  
4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т. 1. – М.: Педагогика, 1989. 

– С. 29-34, 156-175.  
5. Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функции мозга. – М.: Наука, 1985. – С. 3-

131. 
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Додаткова 

1. Гримак Л. П. Резервы человеческой психики. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1989. – С. 
97-110, 274-310.   

2. Гроф С. За пределами мозга. 2-е изд. – М.: Изд-во Трансперсонального Ин-та, 1993. 
– С. 68-92, 146-153.  

3. Дубровский Д. И. Психика и мозг: результаты и перспективы исследований // Мозг 
и сознание / Отв. Ред. Д. И. Дубровский, Р. И. Кругликов. – М.: ФО СССР, 1990. – C. 3-31. 

4. Матвеев В. О. Загадки и резервы психики. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та., 
1990. – С. 9-14.  

 
Тема 7. Індивідуальна свідомість людини як вища форма психічного відображення 
Перше заняття: Характеристика індивідуальної свідомості людини 
1. Вивчення свідомості людини у провідних психологічних течіях початку ХХ ст.: 

біхевіоризмі, психоаналізі та ґештальтпсихології. 
2. Дайте загальну характеристику індивідуальної свідомості людини. 
3. Структура індивідуальної свідомості людини. 
4. Порівняйте означення індивідуальної свідомості та психіки людини. 
5. Поясніть на прикладах особливості індивідуальної свідомості людини. 
6. Дискусія: “Чи тваринам може бути властива свідомість?” 
 
Друге заняття: Самосвідомість людини 
1. Чим предметна свідомість відрізняється від самосвідомості людини? 
2. Основні функції самосвідомості людини. 
3. Дискусія: “Для чого нам необхідно пізнати самих себе? Що допомагає, а що 

заважає самопізнанню?” 
4. Які життєві ситуації ведуть до неприйняття самого себе? 
5. Як Ви розумієте самоконтроль? Чи він піддається тренуванню? 
6. Який найкоротший шлях до самовдосконалення? 
7. Як співвідносяться Я-концепція та Я-образ людини? Охарактеризуйте компоненти 

Я-концепції. Особливості та функції Я-концепції.  
 
Третє заняття: Практична робота № 2. Визначення рівня самооцінки студентів 

(див. «Теми та зміст практичних занять») 
 

ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ 
Свідомість, суспільна свідомість, групова свідомість, індивідуальна свідомість, 

буттєвий рівень свідомості, біодинамічна тканина дії, чуттєва тканина образу, рефлексивний 
рівень свідомості, значення, сенс, предметна свідомість, самосвідомість, самопізнання, 
самооцінка, самоприйняття, самоконтроль, самовдосконалення, “Я-концепція”. 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА  

Основна 
1. Аллахвердов В. Сознание как парадокс. – СПб., 1999. – С. 30-34. 
2. Болтівець С. Самосвідомість особистості у саморусі людства // Практична 

психологія та соціальна робота. – 2013. – № 7. – С. 77-80. 
3. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психологии. – 1991. 

– № 2. – С. 15-36. 
4. Киреева З. А. Развитие сознания, детерминированное временем. – О., 2010.  
5. Петренко В. Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. – М.: 

Новый хронограф, 2010. 
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6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. 1. – М.: Педагогика, 1989. – 
С. 17-26.  

7. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1990. – С. 30-37, 43-51, 58-59. 
 

Додаткова 
1. Кіреєва З. Паритетно-ієрархічна модель генезису темпоральної свідомості // 

Соціальна психологія. – 2011. – № 6(50) – С. 14-23. 
2. Рубинштейн С. Л. Самосознание личности и ее жизненный путь // Психология 

личности. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1982. – С. 127-131. 

3. Тараненко Н. В. Аллегории сознания // Практична психологія та соціальна робота. – 
1999. – № 6. – С. 5-7; № 7. – С. 15-17.  

 
Тема 8. Несвідоме в психіці людини 

1. Хто і як вивчав несвідоме до початку ХІХ ст.? 
2. Як називаються психологічні течії, основним предметом вивчення яких вважають 

несвідоме? 
3. Побудуйте схеми співвідношення понять “психіка”, “свідомість”, “несвідоме”, 

“підсвідоме”. 
4. Наведіть з власного досвіду приклади неусвідомлених автоматизмів, 

неусвідомленої установки та неусвідомлених супроводів свідомих дій. 
5. Порівняйте надсвідомі та підсвідомі психічні процеси. 
6. Інтуїція як прояв несвідомого. 
7. Дискусія: “Чи свідома форма відображення вища за несвідому?” 

 
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ 

Несвідоме, підсвідоме, передсвідоме, надсвідоме, індивідуальне несвідоме, колективне 
несвідоме, архетип, неусвідомлені автоматизми, первинні автоматизми (автоматичні дії), 
вторинні автоматизми (автоматизовані дії), установка, моторна установка, перцептивна 
установка, розумова установка, неусвідомлені супроводи свідомих дій, інтуїція.  

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Выготский Л. С. Психика, сознание, бессознательное // Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. – М.: 

Педагогика, 1982. – С. 132-148.   
2. Шерозия А. Е. Психика. Сознание. Бессознательное. – Тбилисси: Мецниереба, 1979. 

– С. 17-104, 112-123, 146-154.  
3. Симонов П. Сознание, подсознание, сверхсознание // Популярная психология. 

Хрестоматия / Сост. В. В. Мироненко. – М.: Просвещение, 1990. – С. 45-55.  
4. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990. 
5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер Пресс, 1997. – С. 111-116, 199-

201. 
6. Яценко Т. С. По той бік символіки психомалюнків // Практична психологія та 

соціальна робота. – 1999. – № 7. – С. 25-26. 
 

Додаткова 
1. Гундертайло Ю. Д. Особистісна міфологія // Практична психологія та соціальна 

робота. 1998. № 6 – 7. С. 11-14.      
2. Ирина В. Г., Новиков А. А. В мире научной интуиции: интуиция и разум.  М.: 

Наука, 1978. – С. 15-67. 
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6. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Тема 4. Методи психології 
Друге заняття: Психологічне консультування в роботі психолога-практика 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 1 

 
1. Визначення мети практичної роботи (3 хв.). 
2. Ознайомлення студентів з їх ролями (10 хв.). 
3. Ознайомлення студентів з проблемою клієнта (5 хв.). 
4. Проведення практичної роботи (15 – 20 хв.). 
5. Відповіді психолога-консультанта та клієнта на запитання (15 хв.). 
6. Обговорення практичної роботи (15 хв.). 
7. Підсумки викладача (7 хв.). 

 
Мета: формування в студентів навичок впливу на психіку іншої людини засобами 

психологічного консультування; тренування навичок розуміти клієнта. 
Ролі учасників: психолог-консультант, клієнт, експерти. 

Що повинен робити психолог-консультант? 

1. Організувати простір для проведення консультації. 
2. Заохотити клієнта до відвертої розмови. 
3. Розібратись у проблемі клієнта. 
4. З’ясувати умови, що призвели до виникнення конкретної проблеми. 
5. Виявити найзначиміші об’єктивні та суб’єктивні фактори, які зумовили виникнення 

конкретної ситуації. 
6. Разом із клієнтом проаналізувати ситуацію та запропонувати варіанти її розв’язання. 
7. За зовнішніми реакціями клієнта зробити висновок про щирість його відповідей. 
8. Переконати клієнта у можливості успішного подолання труднощів. 
9. Заохотити клієнта до подальших консультацій у психолога. 

Психологом-консультантом рекомендується вибрати студента, активного у спілкуванні, 
здатного до емпатії та охочого вислухати інших. 

 
Як психологові-консультанту досягти своєї мети? 

1. Увійти в емоційний контакт з клієнтом. 
2. Змістом питань, тоном, інтонацією, мімікою та пантомімікою дати зрозуміти клієнтові, що 

йому співчувають. 
3. Створити невимушену атмосферу бесіди. 
4. Дати клієнтові можливість висловитись. 
5. Не ставити прямих та некоректних запитань. 
6. Стимулювати бесіду з клієнтом за допомогою: 

 висловлення згоди; 
 висловлення часткової незгоди; 
 повторення основного питання; 
 повторення останніх слів клієнта; 
 неправильного повторення відповіді; 
 знаходження суперечностей у відповідях; 
 прохання пояснити та доповнити інформацію. 
Що повинен робити клієнт?  
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Він повинен звернутися до психолога-консультанта за порадою у проблемній ситуації, 
яка склалась. Клієнт звертається до психолога вперше і тому ще не може повністю йому 
довіритись. Він ще не готовий розказати все, що відчуває. Однак, якщо поведінка та 
ставлення психолога до нього сприятиме тому, він зможе повністю розкритись і довірити 
свої проблеми психологові.  

Проблему вибирає студент перед початком заняття за відсутності психолога-
консультанта, і це має бути його невигадана проблема. У проблемі клієнта слід виділити 
зовнішній та внутрішній мотиви звернення. Зовнішній мотив – це те, що клієнт повідомить 
консультанту як причину свого звернення; внутрішній – це прихована причина, яку клієнт 
або не може, або не хоче повідомити консультантові, або до кінця її не усвідомлює.  

Клієнтом рекомендується вибрати студента, який має артистичні здібності та 
психологічно готовий щиро й відверто у присутності однокурсників розказати про свою 
справжню проблему.  

Що повинні робити експерти? 

Експерти – решта студентів групи. Вони мають уважно слідкувати за ходом бесіди, 
дотримуючись тиші та нейтралітету. Їм також слід заповнити графу “Думка експерта” у 
поданій нижче таблиці. Експерти занотовують власні варіанти розв’язання проблеми клієнта. 
Під час відповідей психолога-консультанта та клієнта на запитання вони завершують 
заповнення таблиці.  
 

Відповіді на запитання. Після завершення бесіди експерти по черзі ставлять 
консультантові та клієнтові наведені у таблиці запитання. Опісля вони можуть також 
з’ясувати будь-яке інше питання, яке їх цікавить. Відповіді слід записувати. 

 
Обговорення практичної роботи. Під час обговорення надається слово для 

самоаналізу клієнтові та консультантові. Експерти можуть висловити свої думки з приводу 
почутого. 
 

Підсумки викладача. Викладач висловлює свою думку про емоційний фон та зміст 
бесіди, про проблему клієнта та шляхи її розв’язання. Підсумки викладача повинні бути 
безоцінкового характеру. 
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Прізвище, ім’я___________________________________________  Група _____________ 
 

Питання Думка  
експерта 

Думка 
 консультанта 

Думка  
клієнта 

Чи консультант давав клієнтові 
можливість висловитись? 

   

Чи консультант ставив прямі 
питання? Які саме? 

   

Чи консультант ставив некоректні 
питання? Які саме? 

   

Як консультант стимулював бесіду з 
клієнтом? 
 

   

Чи консультант виявляв клієнтові 
співчуття? Коли так, то яким чином? 
 

   

Які труднощі мав консультант під 
час бесіди? 
 

   

Як клієнт почував себе під час 
бесіди? 
 

   

Чи клієнт відверто та щиро 
відповідав на запитання? Коли так, 
то що цьому сприяло; коли ні, то що 
заважало? 

   

Чи відчував клієнт, що консультант 
його добре розуміє? 

   

Чи атмосфера бесіди була 
невимушена? 

   

У чому суть проблеми клієнта? 
 

   

Чи консультант зрозумів  проблему 
клієнта? 

   

Чи консультант з’ясував усі умови та 
фактори, важливі для розуміння 
проблеми клієнта? 

   

Чи консультант проаналізував 
проблемну ситуацію разом з 
клієнтом? 

   

Чи консультант переконаний у 
дієвості наданих порад? 

   

Чи переконаний клієнт у дієвості 
наданих рекомендацій? 

   

Чи клієнт звернеться повторно до 
цього консультанта? 

   

 
Домашнє завдання для експертів: Порівняйте думки свої, консультанта та клієнта; 

зробіть висновки про можливі причини розбіжностей. Арґументовано запишіть свій варіант 
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розв’язання проблеми клієнта. Разом із заповненою таблицею здайте цей матеріал на 
перевірку викладачеві. (Від завдання звільняються психолог-консультант та клієнт). 

Тема 7. Індивідуальна свідомість людини як вища форма психічного відображення 
Третє заняття: Визначення рівня самооцінки студентів 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 2 

 
1. Визначення мети практичної роботи (3 хв.) . 
2. Ознайомлення з ходом роботи (3 хв.). 
3. Ознайомлення з інструкцією (5 хв.). 
4. Проведення практичної роботи (15 – 20 хв.). 
5. Опрацювання даних (15 – 20 хв.). 
6. Інтерпретація та висновки (15 хв.). 
7. Підсумки викладача (5 хв.). 
 

Мета: визначити рівень самооцінки студентів. 
 

Хід роботи: студент ранжує запропоновані риси особистості за двома критеріями: 

1) з точки зору свого ідеалу; 
2) з точки зору притаманності цих рис йому самому. 
 

Інструкція: „Уважно прочитайте перелік рис і уявіть собі ідеальну людину тієї самої 
статі, що й Ви. В графі “Я-ідеальне” поставте 1 бал навпроти найбільш бажаної риси Вашого 
ідеалу; 2 бали – навпроти дещо менш бажаної риси і т. д. 20 балів стоятиме навпроти 
найменш бажаної риси Вашого ідеалу.  

Прикрийте виставлені бали і згадайте свої позитивні і негативні риси. В графі “Я-
реальне” поставте 1 бал навпроти найпритаманнішої Вам риси; 2 бали – навпроти тієї, яка 
Вам властива трохи менше і т. д. 20 балів стоятиме навпроти тієї риси, яка Вам найменш 
притаманна. 

Жодну із запропонованих рис обминути не можна. В одній графі не повинні стояти дві 
оцінки. Різні риси не можуть бути оцінені однаковим балом.” 

 
Опрацювання даних:  

1. Підраховується значення d. Це різниця між балами, виставленими в графі “Я-
ідеальне” та “Я-реальне” за модулем (без врахування знаку). 

2. Підраховується d2. 
3. Підраховується  d2 (сума d2). 
4. Підраховується коефіцієнт рангової кореляції Спірмена  

 =   1 – 0,00075   d2. 
 

Інтерпретація та висновки: 
Величина  порівнюється з кр, яке знаходять за статистичними таблицями. Для цієї 

роботи кр (0,01) = 0,534. 
Якщо   кр, то самооцінка або висока (якщо  має додатнє значення), або низька 

(якщо  має від’ємне значення).  
Якщо  < кр, то самооцінка середня незалежно від знаку . 
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Прізвище, ім’я___________________________________________  Група _____________ 
 

Я-ІДЕАЛЬНЕ РИСИ ОСОБИСТОСТІ Я-РЕАЛЬНЕ d d2 
 Життєрадісний    
 Нерішучий    
 Сором’язливий    
 Принциповий    
 Гордий    
 Заздрісний    
 Терплячий    
 Упертий    
 Сміливий    
 Акуратний    
 Злопам’ятний    
 Педантичний    
 Щирий    
 Обережний    
 Наполегливий    
 Капризний    
 Довірливий    
 Ніжний    
 Турботливий    
 Розсудливий    

  d2 = 
 

ВИСНОВОК:  = 
 

 
Домашнє завдання: 
1. При якій модифікації запропонована методика може вимірювати адекватність 

самооцінки? Які показники  в такому випадку будуть свідчити про адекватну, а які – про 
неадекватну самооцінку? 

2. При якій модифікації запропонована методика може вимірювати стійкість 
самооцінки? Які показники  в такому випадку будуть свідчити про стійку, а які – про 
нестійку? 
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7. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА  
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
Максимальна кількість балів: 100 балів 
 робота упродовж семестру (тести, семінарські заняття, практичні роботи, наукові 

доповіді) – 50 балів 
 іспит (тести) – 50 балів 

 
Складові роботи упродовж семестру (максимально 50 балів): 
 тести – 24 бала  
 семінарські заняття – 8 балів   
 практичні роботи – 2 бала 
 наукові доповіді – 16 балів  
 
1. Тести складаються на основі питань відповідних тем. Може бути лише одна 

правильна відповідь. 
 Тести до І модуля складаються з 16 питань (максимальна кількість: 6 балів): 
 Тести до ІІ модуля складаються з 24 питань (максимальна кількість: 9 балів):  
 Тести до ІІІ модуля складаються з 24 питань (максимальна кількість: 9 балів): 
Тести студенти пишуть у зазначений у календарному плані день під час лекційних занять 

на платформі MOODLE. 
 
2. Семінарські заняття. За одне семінарське заняття студент може максимально 

отримати 1 бал (див. табл. 1).  
Таблиця 1 

Розподіл балів за семінарські заняття 
Параметри Бали 

Повна відповідь 1 
Неповна відповідь; доповнення 0,5 
Неправильна відповідь   0 

 
3. Практичні роботи.  Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за одне 

практичне заняття, становить 1 бал (див. табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Розподіл балів за практичні роботи 

Параметри Бали 
Активна участь у практичній роботі, успішне виконання, правильна 
інтерпретація, акуратне оформлення 

1 

Участь у практичній роботі, успішне виконання, пимилки при інтерпретації 
(або недбале оформлення) 

0,5 

Нездача практичної роботи; відсутність на занятті 0 
 

4. Наукові доповіді. Упродовж семестру студенти роблять презентації своїх наукових 
доповідей. Доповіді роблять на основі аналізу літературних джерел зі списку «Наукова 
література» (основна або додаткова). Студенти мають прочитати обране літературне 
джерело, сформулювати п'ять питань по змісту роботи і дати розгорнуту відповідь. 
Упродовж семестру треба підготувати 8 доповідей, одну з яких презентують усно, решта – 
письмово. Усна доповідь має тривати 5-7 хвилин, письмова має бути обсягом не менше 3 
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сторінок (14 pt, міжрядковий інтервал 1,5). Презентуючи доповідь, студент обов'язково має 
представити текст праці, яку аналізує. 

Розподіл літературних джерел і час презентації відбувається під керівництвом викладача, 
який проводить семінарсько-практичні заняття. Письмові презентації треба здати у тиждень 
звітності (див. Календарний план). Усні презентації можуть відбуватись або під час 
семінарського заняття, або у тиждень звітності. Максимальна кількість балів за одну 
презентацію – 2 бали. Окремо оцінюється уміння сформулювати змістовні питання (1 бал) і 
відповіді на них (1 бал). За 8 тем можна максимально отримати 16 балів (див. табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Розподіл балів за наукові доповіді 
 

Параметри Бали 
Питання відображають основний зміст наукової праці 1 
Змістовні і вичерпні відповіді на питання  1 
Питання не відображають основний зміст наукової праці  0,5 
Відповіді поверхневі 0,5 
Переказується зміст статті, питання відсутні 0,5 
Відповіді не пов'язані з поставленими питаннями 0,5 
Питання (відповіді) не стосуються даної наукової праці 0 
Робота виконана без дотримання академічної доброчесності (у двох або 
більше студентів питання і(або) відповіді подібні 

0 

Робота не виконана 0 
 

Складові іспиту (максимально 50 балів). Іспит проводиться у формі тестів на 
платформі MOODLE. Мінімальна кількість балів для допуску студентів до іспиту становить 
26 балів. Якщо студент(-ка) отримує 25 балів і менше, він(вона) іспит складає по талону № 
2. 

 
 

8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА МОДУЛЯМИ УПРОДОВЖ СЕМЕСТРУ 
 

М
од
ул
ь  

 
Теми 

 
Форми  
роботи  
студентів 

 
Максимальна 
кількість 

 балів 

 
Сума балів 
за модуль 

 
 
І 

 
1 — 2 

Тести (теми 1-2) 6  
 

12 
Семінарські заняття 
 Тема 1 
 Тема 2 (1) 
 Тема 2 (2) 

2 

Наукові доповіді студентів  4 
 
 
 
 
ІІ 

 
3 —5 

 

Тести (теми 3-5)  9  
 
 
 

19 

Семінарські заняття 
 Тема 3 
 Тема 4 (1) 
 Тема 5  

3 

Тема 4 (2). Практична робота № 1 1 
Наукові доповіді студентів 6 
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ІІІ 

 
6 — 8 

Тести (теми 6-8) 9  
 
 
 

19 

Семінарські заняття 
 Тема 6 
 Тема 7 (1, 2) 
 Тема 8 

3 

Тема 7 (3). Практична робота № 2 1 
Наукові доповіді студентів 6 

  Усього: 50 
 

Модулі складають у зазначений тиждень під час лекційних занять на платформі 
MOODLE.  
 
 
  



 
 

 25 
 

9. ЗМІСТ МОДУЛЯ І 
 
Форма проведення:  

 підсумки за семінарсько-практичні заняття; 
 оцінка наукових доповідей; 
 тестові завдання до теми 1 („Психологія на сучасному етапі її розвитку”) і 

теми 2 („Етапи розвитку психології”). 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  
 
1. Місце психології в системі наук.  
2. Суб’єкт та об’єкт психології. 
3. Проблема предмета психології. 
4. Класифікація галузей сучасної психології. 
5. Теоретичні галузі психології. 
6. Практичні галузі психології. 
7. Завдання сучасної психології. 
8. Основні тенденції розвитку сучасної психології. 
9. Періодизація становлення психологічної науки. 
10. Психологія як наука про душу. 
11. Психологія як наука про свідомість. 
12. Психологія як наука про поведінку. 
13. Психологія як наука про несвідомі психічні явища. 
14. Психологія як наука про цілісні структури психіки. 
15. Психологія як наука про мотивацію поведінки та діяльності особистості. 
16. Психологія як наука про особистість як систему якостей та рис. 
17. Психологія як наука про пояснення, розуміння психіки та про вплив на неї. 

 
 

10. ЗМІСТ МОДУЛЯ ІІ 
 

Форма проведення:  
 підсумки за семінарсько-практичні заняття; 
 оцінка наукових доповідей; 
 тестові завдання до теми 3 („Методологічні принципи психологічного 

дослідження та етапи його проведення”), теми 4 („Методи психології”) і теми 
5 („Походження та історичний розвиток психіки тварин”). 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 
1. Філософські принципи. 
2. Загальнонаукові принципи. 
3. Загальнопсихологічні принципи. 
4. Конкретнопсихологічні принципи. 
5. Етапи проведення психологічних досліджень. 
6. Класифікація методів психології. 
7. Методи пояснення психіки людини. 
8. Теоретичні методи психології. 
9. Організаційні методи психології. 
10. Емпіричні методи психології. 



 
 

 26 
 

11. Метод спостереження. 
12. Метод експерименту. 
13. Метод опитування. 
14. Метод психологічного аналізу процесу та продуктів діяльності. 
15. Біографічний метод. 
16. Тести. 
17. Методи опрацювання даних. 
18. Інтерпретаційні методи. 
19. Методи розуміння психіки людини. 
20. Методи впливу на психіку людини. 
21. Допсихічні форми відображення у живій природі. 
22. Проблема виникнення психіки тварин. 
23. Проблема розвитку психіки тварин. 
24. Розвиток психіки та поведінки тварин на нижчому рівні стадії перцептивної психіки. 
25. Розвиток психіки та поведінки тварин на вищому рівні стадії перцептивної психіки. 
26. Розвиток психіки та поведінки тварин на нижчому рівні стадії сенсорної психіки. 
27. Розвиток психіки та поведінки тварин на вищому рівні стадії сенсорної психіки. 
28. Розвиток психіки та поведінки тварин на найвищому рівні стадії перцептивної 

психіки. 
29. Основні властивості психіки тварин та тенденції її розвитку. 
30. Психіка тварин – біологічна передісторія розвитку психіки людини. 

 
 

11. ЗМІСТ МОДУЛЯ ІІІ 
 

Форма проведення:  
 підсумки за семінарсько-практичні заняття; 
 оцінка наукових доповідей; 
 тестові завдання до теми 6 („Природа та сутність психіки людини”), теми 7 

(„Індивідуальна свідомість людини як вища форма психічного 
відображення”) і теми 8 („Несвідоме в психіці людини”). 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

 
1. Натуралістична теорія філогенезу психіки людини. 
2. Суспільно-історична теорія філогенезу психіки людини. 
3. Марксистська теорія філогенезу психіки людини. 
4. Передумови, умови та фактори формування психіки людини. 
5. Основні властивості психіки людини. 
6. Матеріальні основи та фізіологічні механізми психіки. 
7. Психофізична та психофізіологічна проблеми. 
8. Форми свідомості людини. 
9. Загальна характеристика індивідуальної свідомості. 
10. Структура індивідуальної свідомості. 
11. Особливості індивідуальної свідомості людини. 
12. Предметна свідомість людини, її основні функції. 
13. Самосвідомість людини, її основні функції. 
14. Я-концепція людини: компоненти, особливості, функції. 
15. Я-образ людини. 
16. Психоаналітична теорія несвідомого З. Фрейда. 
17. Несвідоме в аналітичній психології К. Юнга. 
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18. Загальна характеристика несвідомих психічних явищ. 
19. Класифікація несвідомих психічних явищ. 
20. Неусвідомлені механізми свідомих дій. 
21. Неусвідомлені чинники свідомих дій. 
22. Надсвідомі процеси. 
23. Співвідношення свідомих та несвідомих психічних явищ людини. 

 
 

12. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
(ІСПИТУ) 

 
1. Місце психології в системі наук.  
2. Суб’єкт та об’єкт психології. 
3. Проблема предмета психології. 
4. Класифікація галузей сучасної психології. 
5. Теоретичні галузі психології. 
6. Практичні галузі психології. 
7. Завдання сучасної психології. 
8. Основні тенденції розвитку сучасної психології. 
9. Періодизація становлення психологічної науки. 
10. Психологія як наука про душу. 
11. Психологія як наука про свідомість. 
12. Психологія як наука про поведінку. 
13. Психологія як наука про несвідомі психічні явища. 
14. Психологія як наука про цілісні структури психіки. 
15. Психологія як наука про мотивацію поведінки та діяльності особистості. 
16. Психологія як наука про особистість як систему якостей та рис. 
17. Психологія як наука про пояснення, розуміння психіки та про вплив на неї. 
18. Філософські принципи. 
19. Загальнонаукові принципи. 
20. Загальнопсихологічні принципи. 
21. Конкретнопсихологічні принципи. 
22. Етапи проведення психологічних досліджень. 
23. Класифікація методів психології. 
24. Методи пояснення психіки людини. 
25. Теоретичні методи психології. 
26. Організаційні методи психології. 
27. Емпіричні методи психології. 
28. Метод спостереження. 
29. Метод експерименту. 
30. Метод опитування. 
31. Метод психологічного аналізу процесу та продуктів діяльності. 
32. Біографічний метод. 
33. Тести. 
34. Методи опрацювання даних. 
35. Інтерпретаційні методи. 
36. Методи розуміння психіки людини. 
37. Методи впливу на психіку людини. 
38. Допсихічні форми відображення у живій природі. 
39. Проблема виникнення психіки тварин. 
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40. Проблема розвитку психіки тварин. 
41. Розвиток психіки та поведінки тварин на нижчому рівні стадії перцептивної 

психіки. 
42. Розвиток психіки та поведінки тварин на вищому рівні стадії перцептивної 

психіки. 
43. Розвиток психіки та поведінки тварин на нижчому рівні стадії сенсорної психіки. 
44. Розвиток психіки та поведінки тварин на вищому рівні стадії сенсорної психіки. 
45. Розвиток психіки та поведінки тварин на найвищому рівні стадії перцептивної 

психіки. 
46. Основні властивості психіки тварин та тенденції її розвитку. 
47. Психіка тварин – біологічна передісторія розвитку психіки людини. 
48. Натуралістична теорія філогенезу психіки людини. 
49. Суспільно-історична теорія філогенезу психіки людини. 
50. Марксистська теорія філогенезу психіки людини. 
51. Передумови, умови та фактори формування психіки людини. 
52. Основні властивості психіки людини. 
53. Матеріальні основи та фізіологічні механізми психіки. 
54. Психофізична та психофізіологічна проблеми. 
55. Форми свідомості людини. 
56. Загальна характеристика індивідуальної свідомості. 
57. Структура індивідуальної свідомості. 
58. Особливості індивідуальної свідомості людини. 
59. Предметна свідомість людини, її основні функції. 
60. Самосвідомість людини, її основні функції. 
61. Я-концепція людини: компоненти, особливості, функції. 
62. Я-образ людини. 
63. Психоаналітична теорія несвідомого З. Фрейда. 
64. Несвідоме в аналітичній психології К. Юнга. 
65. Загальна характеристика несвідомих психічних явищ. 
66. Класифікація несвідомих психічних явищ. 
67. Неусвідомлені механізми свідомих дій. 
68. Неусвідомлені чинники свідомих дій. 
69. Надсвідомі процеси. 
70. Співвідношення свідомих та несвідомих психічних явищ людини. 

 
 
 

13. СИСТЕМА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  
 

Відмінно  5 A 90 – 100 балів 

Дуже добре  

4 
B 81 – 89 балів 

Добре C 71 – 80 балів 

Задовільно  

3 
D 61 – 70 балів 

Достатньо E 51 – 60 балів 

Незадовільно  

2 
FX 25 – 50 балів 

Незадовільно без 
права перездачі 

F 0 – 24 балів 

 


