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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс «Загальна психологія. Емоції і воля» розроблено таким чином, щоб 

надати учасникам необхідні знання про основні концептуальні підходи до 

розуміння та вивчення емоційно-вольової сфери особистості, про специфічні 

характеристики базових емоцій та їх функціональне значення у життєдіяльності 

людини, про вольову діяльність людини та вольову регуляцію У курсі 

представлено огляд теорій та класифікацій емоційної та вольової сфери, 

розглянуто з точки зору диференційної теорії емоцій базові емоції, 

проаналізовано почуття, емоційні стани та інші афективні вияви, акцентовано 

на методах психологічної діагностики, а також на психологічних методах та 

методиках пізнання, розуміння та корекції феноменів емоційної та вольової 

сфери особистості 

Об'єктом вивчення окремої дисципліни курсу загальної психології 

«Емоції і Воля» є психічні феномени афективно-почуттєвої та вольової сфери 

людини. Предметом даної дисципліни є пояснення психічних особливостей та 

закономірностей функціонування та розвитку емоційно-почуттєвої та вольової 

сфер, їхній взаємозв'язок із іншими аспектами психіки людини. Даний курс 

акцентує увагу на психологічній характеристиці емоцій та почуттів, емоційних 

станів та індивідуальних емоційних та вольових особливостей людини, а також 

на особливостях діагностики цих явищ та способах регуляції афективно-

вольових процесів та станів.  Отримані знання та практичні навички 

сприятимуть формуванню наукових знань про афективно-почуттєву та вольову 

сфери психіки людини 

Мета навчальної дисципліни – розглянути специфічні особливості 

афективної та вольової сфери особистості з позиції сучасної психології, 

ознайомити студентів з різноманітними підходами до вивчення емоцій та волі, 

а також із механізмами емоційно-вольової регуляції.  

Завданнями курсу передбачено отримання студентами знань про основні 

концептуальні підходи до розуміння та вивчення емоційно-вольової сфери 

особистості, про специфічні характеристики базових емоцій та їх 

функціональне значення у життєдіяльності людини,  про вольову діяльність та 

вольову регуляцію. 

 В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:  

 теоретичні підходи до емоційно-вольової сфери людини; 

 специфічні особливості базових емоцій та емоційних станів, їхню 

роль та значення у виживанні біологічного виду та індивіда, 

предиктори виникнення емоцій;  



4 

 індивідуальні відмінності емоційної сфери людини, зокрема,

емоційні характеристики, тенденції вікових змін емоційної сфери,

статеві та гендерні особливості переживання та експресії емоцій,

почуттів та емоційних станів;

 особливості перебігу вольової діяльності людини;

 психологічні механізми вольової регуляції;

 специфіку діагностики емоційно-вольової сфери особистості.

вміти: 

 працювати з науковою літературою;

 вступати з доповідями, у наукових дискусіях щодо різних виявів

емоційно-вольової сфери особистості;

 розрізняти специфічні особливості емоцій, почуттів, емоційних

станів, емоційних характеристик людини;

 проводити психологічну діагностику феноменів емоційної та

вольової сфери  осіб різного віку;

Програмні результати: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки 

за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

ґендерно-вікові відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності. 
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Формування компетенцій 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та акономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 12. Здатність професійно спілкуватись державною мовою з широкою 

науковою спільнотою, фахівцями-практиками та громадськістю, грамотно 

вибудовувати наукові тексти. 

Спеціальні 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. 

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження.  

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

СК12. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з науковою 

спільнотою, фахівцями-практиками та індивідуальними і груповими 
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споживачами фахової психологічної допомоги в певній галузі наукової та/або 

практичної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Загальна психологія. Емоції і воля» 

пов’язаний з курсами загальної психології (психологія особистості, пізнавальні 

психічні процеси), педагогічною психологією, віковою психологією, 

соціальною психологією. 

Електронний курс «Загальна психологія. Емоції і воля» представлено на 

освітній платформі MOODLE. У віртуальному просторі надано доступ до 

лекційних матеріалів, завдань для самостійної підготовки з кожної теми, 

методичних рекомендацій до дисципліни, списку навчальної літератури, 

посилань на наукові джерела тощо. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

 

 Кількість годин  

Тема Лекції 

Семінарські / 

практичні 

заняття 

Змістовий модуль 1. Загальні питання психології афективної сфери 

1 Тема 1. Поняття про емоційно-почуттєву сферу 4 4 

2 Тема 2. Теорії емоцій та почуттів, які пояснюють 

механізми їхнього виникнення 

 

4 4 

3 Тема 3. Види емоцій та почуттів, характеристика 

окремих видів емоцій та почуттів 

 

8 8 

4 Тема 4. Емоційні стани як форми переживання 

людини 4 4 

5 Тема 5. Індивідуальні відмінності та експресія 

емоцій.  Вікові та статеві особливості емоційної 

сфери особистості. Емоційний інтелект. Емоційна 

зрілість 

6 6 

Змістовий модуль 2. Вольова діяльність людини 

6 Тема 6. Загальне поняття про вольову діяльність 4 4 

7 Тема 7. Вольові якості особистості та їхній розвиток 2 2 

 Всього годин 32 32 

Всього годин 64 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Поняття про емоційно-почуттєву сферу  

Визначення емоцій та почуттів, їхні специфічні ознаки та властивості. 

Розуміння емоцій у вузькому та широкому контексті. Основні відмінності 

емоцій від почуттів. Функціональне значення емоцій та почуттів в житті 

людини: значення емоцій з точки зору еволюції; функції емоцій; роль емоцій в 

когнітивних процесах та творчості; значення емоцій у педагогічному процесі. 

Методи дослідження афективної сфери. 

 

Тема 2. Теорії емоцій та почуттів, які пояснюють механізми їхнього 

виникнення  

 Теорії пояснення взаємозв’язку емоційних та органічних процесів: 

еволюційна теорія Ч. Дарвіна; психоорганічні теорії емоцій (Переферійна 

теорія Джеймса-Ланге, теорія Кенона-Барда; асоціативна теорія В.Вундта). 

Теорії пояснення взаємозв’язку емоційних та пізнавальних процесів: теорія 

когнітивного дисонансу Л. Фестінгера, когнітивно-фізіологічна теорія С. 

Шехтера, пізнавальна теорія М. Арнольд- Р. Лазаруса; інформаційна теорія П. 

Сімонова. Теорії пояснення взаємозв’язку емоційних процесів та глибинної 

психічної сфери: психоаналітична теорія емоцій (З. Фройд, Д. Раппопорт).  

Судинна теорія вираження емоцій І. Уейнбаума, її модифікація. Біологічна 

теорія емоцій П. Анохіна.  Фрустраційна теорія емоцій.  Теорія диференційних 

емоцій К. Ізарда. Психофізіологічні основи емоцій та почуттів 

 

Тема 3. Види емоцій та почуттів, характеристика окремих видів емоцій та 

почуттів  

Класифікації емоцій та почуттів: за рівнем організації; за знаком (або 

забарвленістю); за характером впливу на життєдіяльність; за ступенем розвитку 

емоцій (або за структурою); залежно від потреб та цілей діяльності. 

Характеристика окремих видів фундаментальних емоції (інтерес, радість, 

здивування, гнів, відраза, презирство, страх, сором, сум, провина). Предиктори 

емоцій; функціональне значення емоцій для виживання людського роду, для 

індивіда у процесі життєдіяльності. Імпресивна та експресивна складові 

емоційного реагування. Мімічні патерни вияву емоцій. Характеристика 

окремих видів почуттів. Кохання як складне почуття. 
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Тема 4. Емоційні стани як форми переживання людини  

Емоційний тон відчуттів. Настрій. Пристрасть. Екстаз. Афект. Поняття про 

фізіологічний та патологічний афект. Натхнення. Тривога. Апатія. Фрустрація. 

Агресія (афективна складова). Депресія. Підходи до вивчення депресії – 

біохімічний, біогенетичний, соціокультурний, когнітивний, біхевіоральний, 

психоаналітичний, теорія диференційних емоцій. Феномен емоційного 

вигорання. Емпатія. Стрес: ознаки  та різновиди стресу, стадії стресу, критерії 

стресостійкості та напрями подолання стресу. 

Тема 5. Індивідуальні відмінності та експресія емоцій. Вікові та статеві 

особливості емоційної сфери особистості. Емоційний інтелект. Емоційна 

зрілість.   

Емоційні характеристики людини: емоційна збудливість, емоційна 

чутливість, емоційна лабільність, емоційна стійкість, емоційний інтелект. 

Тенденції вікових змін емоційної сфери: емоційна сфера немовлят, емоційна 

сфера дошкільнят, емоційна сфера молодших школярів, емоційна сфера 

підлітків, емоційна сфера юнаків, вікова динаміка емоцій, емоційні особливості 

осіб похилого віку. Статеві відмінності емоційної сфери. Емоційна зрілість. 

Тема 6. Загальне поняття про вольову діяльність  

Загальне поняття про вольову діяльність. Функції волі (спонукальна, 

гальмівна). Історія вчень про волю: афективний підхід, інтелектуальний 

підхід, волюнтаризм, мотиваційний, регуляційний підходи. Вольові дії 

людини, ознаки вольових дій (свідоме подолання перешкод на шляху до 

досягнення мети, ініціювання самою людиною, наявність конкуруючих 

мотивів, додатковий сенс дії, вольове зусилля). Етапи вольових дій: 

постановка мети, боротьба мотивів, прийняття рішення, виконання рішення. 

Психологічні механізми вольової регуляції: самодетермінації, самоініціації, 

самогальмуванню, самоконтролю, самомобілізації та самостимуляції 

Тема 7. Вольові якості особистості та їх розвиток  

Базальні (первинні) вольові якості: енергійність, терплячість, витримка, 

сміливість. Системні (вторинні) вольові якості: цілеспрямованість, 

наполегливість, принциповість, самостійність, ініціативність, рішучість, 

організованість. Параметри оцінювання вольових якостей особистості (сила, 

стійкість, широта та спрямованність). Сила волі. Розвиток сили волі. Шляхи 

формування різних вольових якостей. Методи дослідження вольової сфери. 
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4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 
 

Самостійна робота студентів під час вивчення дисципліни «Загальна 

психологія. Емоції і воля» передбачає: 

 підготовку до семінарських занять, 

 опрацювання та інтерпретацію результатів практичної роботи, 

 аналіз методів та методик дослідження емоційно-вольової сфери,  

 виконання психологічних вправ; 

 підготовку до контрольних робіт, 

 підготовку до іспиту. 

 

4.1. ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

№ 

 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Поняття про емоційно-почуттєву сферу 2 

2 Тема 2. Теорії емоцій та почуттів, які пояснюють 

механізми їхнього виникнення 

 

4 

3 Тема 3. Види емоцій та почуттів, характеристика 

окремих видів емоцій та почуттів 

 

4 

4 Тема 4. Емоційні стани як форми переживання людини 4 

5 Тема 5. Індивідуальні відмінності та експресія емоцій.  

Вікові та статеві особливості емоційної сфери 

особистості. Емоційний інтелект.  Емоційна зрілість 

4 

6 Тема 6. Загальне поняття про вольову діяльність 4 

7 Тема 7. Вольові якості особистості та їхній розвиток 4 

 Разом 26 

 

4.2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

ВІДПОВІДНО ДО ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Поняття про емоційно-почуттєву сферу 
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1. Побудуйте схему взаємозв’язку психології емоцій і волі з іншими галузями 

психології. Поясність взаємозв’язки. 

2. Дайте визначення категоріям «емоції» (у широкому та вузькому сенсі) та 

«почуття». Розмежувати поняття за допомогою означення специфічних ознак. 

3. Проаналізуйте функціональне значення емоцій та почуттів в житті людини, 

роль емоційної сфери у виживанні та розвитку людини як біологічного виду. 

4. Розкрийте взаємозв’язок емоційної та пізнавальної сфери, роль емоцій у 

когнітивних процесах та процесах творчості (навести приклади у 

життєдіяльності людини). 

5. Проаналійте значення емоцій у педагогічному процесі, наведіть приклади. 

6. Проаналійте методи та методики дослідження афективної сфери. 

 6.1.Фізіологічні показники у діагностиці емоційної сфери. 

 6.2. Методика П. Екмана та У. Фрізена FACS {Facial Action Coding System). 

 6.3.Проективні методики дослідження емоційної сфери. 

 6.4. Стандатизовані тести-опитувальники  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. - С. 13-17; 99-129; 437-

454. 

2. Изард К. Психология эмоций / К. Изард. – СПб.: Питер,1999. – С.15-59, 74-

89. 

3. 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. : ІнЮре, 2014. – 

С.535-538. 

4. Шадриков В.Д. Введение в психологию: эмоции и чувства / В.Д. Шадриков. 

– М.: Логос, 2002. С. 5-14.   

 

Тема 2. Теорії емоцій та почуттів, які пояснюють механізми їхнього 

виникнення 

1. Прокоментуйте суть біологічної доцільності емоцій в працях Ч. Дарвіна 

«Вираження емоцій у людини та тварини», «Пристрасті душі». 

2. Проаналізуйте периферійну теорію У. Джеймса та К.Г. Ланге. 

3. Критика теорії Джеймса-Ланге У.Кеноном. Таламічна теорія Кенона-Барда. 

4. Поясніть асоціативну теорію емоцій В. Вундта 

5. Прокоментуйте теорії пояснення взаємозв’язку емоційних та пізнавальних 

процесів: теорію когнітивного дисонансу Л. Фестінгера, когнітивно-

фізіологічну теорію С. Шехтера, пізнавальну теорію М. Арнольд- Р. 

Лазаруса; інформаційну теорію П. Сімонова. 

6. Поясніть психоаналітичні теорії емоцій (З. Фройд, Д. Раппопорт). 

7. Судинна теорія вираження емоцій І. Уейнбаума, її модифікація Р. Зайонцом. 

8. Фрустраційна теорія емоцій.   

9. Розтлумачте основні постулати теорії диференційних емоцій К. Ізарда. 
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10.  Психофізіологічні основи емоцій та почуттів (анатомічні структури 

головного мозку, рефлекторні механізми виникнення емоцій, емоції і 

гормональна система, анатомо-фізіологічна теорія Дж. Грея). 

11. Проаналізуйте виступ Лізи Фельдман Барретт щодо конструювання емоцій 

на каналі TED, виконайте завдання: 

 Перегляньте виступ вченої за посиланням: 

https://www.ted.com/talks/lisa_feldman_barrett_you_aren_t_at_the_ 

mercy_of_your_emotions_your_brain_creates_them/transcript?lang uage=en 

 Проаналізуйте науковий підхід до афективної сфери – тезами занотуйте 

основні ідеї. 

 Спробуйте схематично зобразити основну ідею.  

 Чи ви погоджуєтесь із ідеями Лізи Фельдман Баррет? Обгрунтуйте власну 

думку. 

 Наведіть приклади практичного застосування цієї теорії  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Барретт Л. Ф. Як народжуються емоції : Таємне життя мозку / пер. з англ. Я. 

Лебеденка. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. 480 с. 

2. Блум Ф., Лейзерсон А. Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. М.: Мир, 

1988. – С.126-129.  

3. Дарвин Ч. Выражение эмоций у человека и животных // Психология 

мотивации и эмоций / под ред. Ю. Гиппенрейтер, М. Фаликман. – М.: ЧеРо, 

2002. – С.122-134. 

4. Изард К. Психология эмоций / К. Изард. – СПб.: Питер,1999. – С.41-67. 

5. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. - С. 66-98. 

6. 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. : ІнЮре, 2014. – 

С.539-542. 

7. Симонов П.В. Эмоциональный мозг / П.В. Симонов. – М.: Наука, 1981. – 

С.19-55.  

8. Симонов П.В. Информационная теория эмоций // Психология эмоций. 

Тексты / под ред. В. Вилюнас, Ю. Гиппенрейтер. - М.: Изд-во МГУ, 1993. – 

С. 188-195. 

 

Тема 3. Види емоцій та почуттів, характеристика окремих видів емоцій 

та почуттів 

1. Проаналізуйте окремі види фундаментальних емоцій, таких як інтерес, 

радість, здивування, гнів, відраза, презирство, страх, сором, сум, провина за  
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нижче наведеною схемою та наведіть приклади переживання емоції з власного 

життя (або відомі вам приклади переживання емоцій з життя інших людей).   

 Схема характеристики фундаментальної емоції: 

 Характеристики емоції; 

 Функціональне значення емоції; 

 Активатори емоції; 

 Мімічний патерн вираження емоції (експресія); 

 Фізіологічні прояви емоції; 

 Суб’єктивне переживання емоції (імпресія); 

 Взаємозв’язки емоції з іншими базовими емоціями. 

 

2. Проаналізуйте публікації (студентів доцільно поділити на малі робочі групи 

для аналізу публікацій), виокремить мету, предмет дослідження, основні ідеї, 

важливі висновки, наукову та практичну значущість результатів дослідження . 

Висловіть власну думку щодо проблематики, яка висвітлюється в публікації, 

дайте власну критичну оцінку, щодо актуальності проблеми, висвітлення її 

автором, перспективи подальших розвідок в цьому напрямку. Матеріали для 

опрацювання: 

 Вайнер Е. Темний секрет щастя, яким володіють мешканці Бутану 

[http://www.bbc.com/ukrainian/vert_tra/2015/12/151224_vert_tra_bhutans_dark_sec

ret_to_happiness_vp] 

 Вайнер Е. Нація, яка любить сумувати 

[http://www.bbc.com/ukrainian/vert-cap-38161263] 

 Резерфорд  А. Зачем люди научились плакать 

[http://www.bbc.com/russian/verticals/vert_fut/2016/06/160615_vert_fut_everything

_about_crying] 

 Геддес Л. Так ли плохо быть по-британски сдержанным? 

[http://www.bbc.com/russian/uk/2016/06/160608_vert_fut_is_being_reserved_such_

a_bad_thing] 

3. Проаналізуйте статтю  Девіда  Робсона «» Мбукі-мвукі: Емоції, які не мають 

назви в нашій мові»   

[http://www.bbc.com/ukrainian/vert-cap-38773137] 

http://www.bbc.com/ukrainian/vert_tra/2015/12/151224_vert_tra_bhutans_dark_secret_to_happiness_vp
http://www.bbc.com/ukrainian/vert_tra/2015/12/151224_vert_tra_bhutans_dark_secret_to_happiness_vp
http://www.bbc.com/ukrainian/vert-cap-38161263
http://www.bbc.com/russian/verticals/vert_fut/2016/06/160615_vert_fut_everything_about_crying
http://www.bbc.com/russian/verticals/vert_fut/2016/06/160615_vert_fut_everything_about_crying
http://www.bbc.com/russian/uk/2016/06/160608_vert_fut_is_being_reserved_such_a_bad_thing
http://www.bbc.com/russian/uk/2016/06/160608_vert_fut_is_being_reserved_such_a_bad_thing
http://www.bbc.com/ukrainian/vert-cap-38773137
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Поміркуйте, до яких емоції та почуттів, що ви переживали, вам важко 

підібрати назву? Опишіть ці переживання. Чи вони приємні, чи неприємні? 

Поміркуйте, які функції вони мали, про що саме хотіли сповістити вас? Які 

образи, аналогії (графічні, кольорові, предметні) у вас асоціюються з цими 

переживаннями? Спробуйте визначити словом чи словосполученням ці 

переживання. Можна фантазувати, створювати нові слова! 

4. Виконайте вправу «Зірка почуттів» [www/treningove-zanyattya-z-elementami-

art-terapii-rozvitok-emociynogo-intelektu-yakosnova-psihologichnogo-komforty-

8804.html]  

Учасникам пропонується на аркуші паперу зробити коло, розділивши 

його на 8 секторів (рис.1). 

 

Рисунок 1. Коло почуттів 

 В одному із них пропонується написати почуття, яке людина часто 

переживає. В секторі навпроти- протилежне почуття. Необхідно cформувати 

чотири пари почуттів. Усі сектори розмальовуються олівцями. Питання для 

аналізу:  

 Назвіть почуття, які намалювали; 

 Розгляньте кольори, якими позначили почуття.  

 Проаналізуйте, чому обрано саме ці кольори;  

 Куди хочеться дивитися у своїй «зірці»?  

 Куди не хочеться дивитися у своїй «зірці»? 

 Напишіть розповідь-есе про свою «зірку»;  
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 Проаналізуйте, як те що ви зобразили, пов’язане з вашим життям; 

 Проаналізуйте колесо емоцій Плутчика . Чи дійсно, печаль та 

подив дають разом розчарування, чи є любов поєднанням радості 

та довіри? Як ви думаєте, чи страх повністю протилежний гніву? 

5. Дайте характеристику наступним почуттям: симпатія та антипатія, 

прив’язаність, дружба, любов та закоханість, заздрість, ревнощі, щастя, 

ворожість. 

6.  Поняття про псевдопочуття. Почуття «нового», «почуття обов՚язку», 

«почуття причетності», «почуття ліктя»  та інші. 

7.  Проаналізуйте феномен «хікікіморі« на основі аналізу публікацій за 

посиланнями. 

https://www.nippon.com/ru/column/g00455/ 

https://www.nippon.com/ru/column/g00464/?cx_recs_click=true 

 З якими емоційними переживаннями має справу затворник хікікіморі? Чи 

властивий подібний феномен сучасним українцям? (знайдіть інформацію). 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Изард К. Психология эмоций / К. Изард. – СПб.: Питер,1999. – С.139-

200; С. 297-338. 

2. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. - С. 66-98. 

3. Кучманич І. М. Почуття ненависті як об’єкт психологічного аналізу / І. М. 

Кучманич, С. В. Селіванова // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : 

Психологічні науки. - 2013.  - Т. 2, Вип. 10. - С. 182-185. – Режим 

доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_37 

4. Кучманич І. М. Феномен заздрості як об’єкт психологічного аналізу / І. 

М. Кучманич, Г. Р. Отреп’єва // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : 

Психологічні науки. - 2013. - Т. 2, Вип. 10. - С. 177-181. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_10_36. 

5. Литвинова В.Я. Коцарь А.В. Анализ понятия «Любовь». Теоретические и 

эмпирические направления. / В.Я. Литвинова, А. В. Коцарь // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серыя Психологычны 

науки. – Випуск 1. Т.1. 2015. – С. 42-46. 

6. 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. : ІнЮре, 

2014. – С.542-549. 

7. Циганчук Т.В., Пузир М.М. Причини заздрощів в юнацькому віці / Т.В. 

Циганчук, М.М. Пузир // Габітус. 2000. – Т. 2 Вип. 12. – С. 223-226. 

 

 

https://www.nippon.com/ru/column/g00455/
https://www.nippon.com/ru/column/g00455/
https://www.nippon.com/ru/column/g00464/?cx_recs_click=true
https://www.nippon.com/ru/column/g00464/?cx_recs_click=true
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvmdups_2013_2_10_37
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Тема 4. Емоційні стани як форми переживання людини 

1. Проаналізуйте та порівняйте відчуття та емоційний тон відчуттів. Наведіть 

приклади емоційного тону відчутів та емоційного тону вражень. 

2.   Настрій як наслідок емоцій і як передбачення емоційних станів. Зв'язок 

настрою людини із мотиваційною сферою та діяльністю. 

3. Поняття про тривогу на основі аналізу Робочого зошиту тривоги  

 

[https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/2019-

10/Minu%C3%A4revus_%C3%A4revusbuklet_veeb_RU.pdf] 

 

4.      Афекти та їх вплив на життєдіяльність людини. Гальмівна та 

дезорганізуюча роль афектів. Поняття про патологічний афективний стан. 

Вплив афектів на регуляцію наступної діяльності внаслідок утворення 

афективних слідів. Методи дослідження афективних станів: асоціативний 

експеримент К.Г. Юнга, методика моторних реакцій О.Р. Лурії. Явище 

афективного зараження.  

5. Погляд на депресію з точки зору диіференційної теорії емоцій Ізарда. 

6.      Поняття про стрес у біологічних та психологічних аспектах. Поняття про 

загальний адаптаційний синдром (Г. Сельє) та про психосоматичні ефекти 

емоційного стресу. Вплив стресу на діяльність людини. Хронічні стресові 

ситуації. 

7.      Розкрийте суть феномену емоційного вигорання. Проаналізуйте 

публікації: 

 

 Водопьянова H. Е. Синдром психического выгорания в 

коммуникативных профессиях / / Психология здоровья / H. Е. 

Водопьянова ; под ред. Г. С. Никифорова. -СПб. : Издательство 

СПб ГУ, 2000. - С. 443-463. 

 Городовіченко В. М. Емоційне вигорання-плата за співчуття / В.М. 

Городовіченко // Медсестринство. №3, 2013. –С. 30-33. 

8.Вправи для самоаналізу:  

 

1) «Мої емоційні тригери» 

 Визначте свої тригери. Ми не можемо передбачити кожну 

ситуацію, яка виводить нас з себе. Складіть список таких 

ситуацій, які можуть вас налякати, розізлити, 

розчарувати, відчути сором, приниження, образити.  

 З'ясуйте, як діють тригери, коли виникає сильна емоційна 

реакція – запишіть її. Без зайвих подробиць опишіть в 2-3 

реченнях, як виникла емоція, до чого це привело.  

 Спостерігайте за своїми думками (н.д. “як він 

насмілився”), за фізичними відчуттями (н.д. напруження, 

тремтіння), за своєю поведінкою (готові розплакатися, 

накинутися на когось тощо) 

https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/2019-10/Minu%C3%A4revus_%C3%A4revusbuklet_veeb_RU.pdf
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/2019-10/Minu%C3%A4revus_%C3%A4revusbuklet_veeb_RU.pdf
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 Проаналізуйте ситуації, в яких ви стаєте більш 

вразливими для тригерів (коли втомилися, коли голодні, 

переживаєте стрес, випили тощо) • Визначення тригерів – 

перший шлях до управління ними 

  

2) «Мої емоційні потреби» 

Визначте одну (дві) емоційні потреби, які вкрай важливі для вас. Оцініть, 

наскільки ви відчуваєте задоволення цієї потреби (потреб), наприклад, в балах. 

Подумайте над тим, як само ви задовільняєте цю потребу, хто/що допомагає 

вам наповнити цю потребу. Проаналізуйте, чи завжди ці способи бувають 

доступними для вас, чи вони вимагають втрат (ваших чи інших людей). 

Проаналізуйте конструктивні, деструктивні сторони способів насичення 

емоційної потреби. Запропонуйте інші альтернативні шляхи. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости 

человека / Л. М. Аболин. – Казань, 1987. – 262 с. 

2. Акиндинова И. А., Баканова А. А. Эмоциональное выгорание в 

профессиональной деятельности педагога : проявления и профилактика / И. 

А. Акиндинова, А. А. Баканова // Педагогические вести. – 2003. – № 5. – С. 

34–42. 

3. Василюк Ф.Е. Психология переживаний: Анализ преодоления критических 

ситуаций. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 31-48. 

4. Водопьянова H. Е. Синдром психического выгорания в коммуникативных 

профессиях / / Психология здоровья / H. Е. Водопьянова ; под ред. Г. С. 

Никифорова. -СПб. : Издательство СПб ГУ, 2000. - С. 443-463. 

5. Городовіченко В. М. Емоційне вигорання-плата за співчуття / В.М. 

Городовіченко // Медсестринство. №3, 2013. –С. 30-33. 

6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. - С. 202-221. 

7. Куликов Л.В. Руководство к методикам диагностики психических 

состояний, настроений и сферы чувств. Описание методик, инструкции по 

применению. – СПб.: СПГУ, 2003 

8. Лурия А.Р. Диагностика следов аффекта // Психология эмоций. Тексты / под 

ред. В. Вилюнас, Ю. Гиппенрейтер. - М.: Изд-во МГУ, 1993. – С. 241-247. 

9. 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. : ІнЮре, 2014. – 

С.550-559. 

10. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методика и тесты : 

учебное пособие / Д.Я. Райгородский. – Самара : БАХРАХ-М, 2008. – 672 с. 

11. Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1982. – С. 25-83. 

12. Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О. Синдром посттравматических стрессовых 

нарушений6 современное состояние проблемы // Психологический журнал. 

– 1992. - №2. – С. 14-29. 
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13. Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions: Human emotions have deep 

evolutionary roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for 

clinical practice. American Scientist, 89(4), 344-350. Retrieved July 13, 2021, 

from http://www.jstor.org/stable/27857503 

 

 

Тема 5. Індивідуальні відмінності та експресія емоцій. Вікові та статеві 

особливості емоційної сфери особистості 

1. Назвіть емоційні характеристики людини, методи та методики дослідження 

емоційних характеристик. 

2. Роль емпатії у професіях педагога, психолога, медика та ін. Аналіз 

наукових статей з даної проблематики. 

3. Поняття про емоційний інтелект та його значення у життєдіяльності 

людини. Навести практичні приклади. Ознайомлення із методиками 

діагностики емоційного інтелекту (Тест Дж. Гілфорда, опитувальник Н. 

Холла). 

4. Проаналізувати емоційні типи особистості за Б.І. Додоновим та 

психологічні типи особистості за К.Г. Юнгом. Провести порівняльний 

аналіз. 

5. Охарактеризуйте особливості емоційного розвитку дитини (немовля, 

ранній дошкільний вік, шкільний, підлітковий, юнацький вік). 

6. Проаналізуйте вікову динаміку емоцій. 

7. Проаналізуйте статеву та гендерну специфіку емоційної сфери; наведіть 

приклади стереотипів щодо емоційної сфери та емоційної поведінки жінок 

та чоловіків.  

8. Проаналізуйте поняття «емоційна зрілість», «емоційна незрілість». 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Василишина Т.В. Емпатійні здібності вчителів: психологічний аспект / Т.В. 

Василишина // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 4. – С. 

37-38. 

2. Гібсон Л. Дорослі діти емоційно незрілих батьків. – Київ : Вид-во Наталії 

Переверзевої, 2021. – 240с. С.35-65; С.85 

3. Ермолаева М.В. Особенности и средства развития эмоциональной сферы 

дошкольников: Учеб. пособие / М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева. – М.: Изд-во 

МПСИ, 2008. – С. 11-18; 21-42. 

4. Журавльова Л.П. Психологія емпатії: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2007. - 328 с. 

5. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2001. - С. 224-266. 

6. Півень М.А. Структура емоційної зрілості особистості / М.А. Півень // 

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди. – 2014ю № 47. – С.156-163. 

http://www.jstor.org/stable/27857503
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7. Півень М.А. Стандартизація методики діагностики емоційної зрілості 

особистості / М.А. Півень //  Теорія і практика сучасної психології. - №2. – 

С.32-37.  

8. 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. : ІнЮре, 2014. – 

С.560-561. 

 

Тема 6. Загальне поняття про вольову діяльність 

1. Розкрити зміст поняття воля та вольова діяльність. 

2. Історія вчень про волю: афективний підхід, інтелектуальний підхід, 

волюнтаризм, мотиваційний, регуляційний підходи. 

3. Проаналізувати волю як механізм подолання перешкод (за П.В. Сімоновим). 

4. Проаналізувати волю як свідомий рівень регуляції поведінки і діяльності (за 

В.І. Селівановим). 

5. Проаналізувати волю як довільне створення спонуки до дії (за В.А. 

Іванніковим). 

6. Вольова регуляція поведінки (за Є.П. Ільїним.) 

7. Методи та методики дослідження волі. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Иванников В.А. К сущности волевого поведения. // Психологический 

журнал. 1985. Т.6. №3. С.47-55. 

2. Иванников В.А. //Психологические механизмы волевой регуляции. М.: МГУ, 

1991. С.24-40. 

3. Ильин Е.П. Психология воли. СПб, Питер, 2000. С.18-24, 28-32, 36-43.  

4. 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. : ІнЮре, 2014. – 

С.565-580. 

5. Селиванов В.И. Волевая регуляция активности личности. //Психологический 

журнал. 1982. Т.3. №4 С.14-25.  

6. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 1981. С.160-168.  

7. Макарушкина М.Л., Эйдман Е.В., Иванников В.А. Проблема воли в 

зарубежной психологии. //Вопросы психологии. 1988. №3.С.145-152.  

 

Тема 7. Вольові якості особистості та їх розвиток  

1. Проаналізувати базальні (первинні) та  системні (вторинні) вольові якості. 

2. Шляхи формування різних вольових якостей. 

3. Вивчення проблематики значення вольових якостей у життєдіяльності 

людини, зв'язок вольових якостей з іншими особистісними властивостями. 

Аналіз наукових публікацій (робота в групах): 
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 Шамлян К. Вольові якості в структурі особистості та проблема 

виховання у вищій школі / К. Шамлян // Педагогіка та психологія 

професійної освіти. -2012. -№6.. – С. 172-180. 

 Крейдун Н.П. Зімовін О.І. Гендерні особливості вольової сфери 

особистості / Н.П. Крейдун, О.І. Зімовін // Вісник Харківського 

національного університету. Серія Психологія. – 2011. -№937. – С. 

155-158. 

 Помиткіна Л.В. Помиткіна Л.Є. Розвиток особистісних якостей, 

необхідних для прийняття рішень майбутніми професіоналами / Л.В. 

Помиткіна, Л.Є. Помиткіна  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Иванников В.А. Воля: Миф или реальность. // Вестник МГУ.Серия 14. 

ПСИХОЛОГИЯ. - 93. №2.  -70-73.  

2. Иванников В.А. . Эйдман Е.В. Структура волевых качеств по данным 

самооценки. //Психологический журнал. 1990. Т.11-№З. С.39-49.  

3. Ильин Е.П. Психология воли. СПб.: Питер, 2000. С.44-47, 88-213. 

4. Калин В. К. Классификация волевых качеств / В. К. Калин // 

Эмоционально- волевая регуляция поведения и деятельности. — 

Симферополь, 1983. — 215 с. 

5. Крейдун Н.П. Зімовін О.І. Гендерні особливості вольової сфери 

особистості / Н.П. Крейдун, О.І. Зімовін // Вісник Харківського 

національного університету. Серія Психологія. – 2011. -№937. – С. 155-

158. 

6. Помиткіна Л.В. Помиткіна Л.Є. Розвиток особистісних якостей, 

необхідних для прийняття рішень майбутніми професіоналами / Л.В. 

Помиткіна, Л.Є. Помиткіна  

7. Селиванов В. И. Избранные психологические произведения: воля, её 

развитие и воспитание / В. И. Селиванов. — Рязань : Изд. Рязанского гос. 

пед. Института, 1992. — 572 с. 

8. Чумаков М.В. Эмоционально-волевая регуляция деятельности в 

социальном взаимодействии: Автореф. дис. … д. психол. н. – Ярославль, 

2007 . - 21 с.  

9. Чумаков М.В. Диагностика волевых особенностей личности// Вопр. 

психол. 2006. №1. С. 169-178. 

10. Шамлян К. Вольові якості в структурі особистості та проблема 

виховання у вищій школі / К. Шамлян // Педагогіка та психологія 

професійної освіти. -2012. -№6.. – С. 172-180. 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Протягом навчання студенти виконують три практичні роботи, які здають 

згідно запропонованого графіку: практичну роботу 1 – на дванадцятому 

практичному занятті; практичні роботу 2 та 3 – за індивідуальним графіком.  

Практична робота 1. Мета практичної роботи полягає в ознайомленні 

студентів з особливостями дослідження емоційно-почуттєвої сфери 

особистості.  

Хід роботи. 

1) підбір трьох методик (не ідентичних), за допомогою яких можна 

дослідити емоційно-почуттєву сферу особи відповідного віку; 

2) проведення дослідження (в якості досліджуваного студент обирає 

самостійно одну особу будь-якого віку); 

3) опрацювання та інтерпретація результатів; 

4) формулювання висновків щодо особливостей емоційно-почуттєвої сфери 

опитаного, а також розробка психологічних рекомендації; 

5) підготовка звітної документації (титульна сторінка, емпіричний матеріал 

–заповнені досліджуваним бланки, опрацювання результатів – у балах; 

інтерпретація за трьома методиками, висновки та рекомендації. 

Вимоги до оформлення: робота виконується в редакторі Word або рукописом. 

Обсяг – титульний лист,  зведене опрацювання 1-2 сторінки, інтерпретація 1-2 

сторінки, висновок та рекомендації 2-4 сторінки, додатки -емпіричні матеріали. 

Строки виконання – готова роботу студенти здають на останньому 

практичному занятті першого модуля, у день написання контрольних тестів за 

першим модулем (на 12 семінарському занятті). 
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664с 
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Практична робота 2. 

 

Кожен студент протягом навчального курсу на семінарському занятті має 

підготувати та представити одну методику (опитувальник, тест, проективний 

метод тощо), яка стосується дослідження емоційно-вольової сфери 

особистості. 

Алгоритм представлення (тривалість – 5-7 хв.): 

a. Назва методики 

b. Автори (історія створення при наявності такої) 

c. Автори адаптації методики на українську чи російську мови (якщо 

вона зарубіжна) 

d. Мета/цілі/можливості використання 

e. Особливості використання (вікові обмеження, часові межі тощо) 

f. Кількість питань 

g. Інструкція  

h. Процес проведення (робота з бланком, необхідні матеріали) 

i. Аналіз шкал (назви шкал і короткий опис) 

j. Бланк відповідей (створити на окремому аркуші бланк відповідей до 

обраної методики). 

Також, робота подається в електронному варіанті і має містити зазначені 

пункти.  

Список пропонованих методик: 

1. Методика САН (самопочуття, активність, настрій) 

2. Самооцінка емоційний станів за допомогою методики «Градусник» 

3. Шкала депресії Е. Бека 

4. Шкала ситуативної тривожності Ч. Спілберга 

5. Методика «Визначення стану фрустрації» В. Бойка 

6. Методика діагностики професійного вигорання В. Бойка 

7. Чотирьохмодальний емоційний опитувальник (Л. Рабинович) 

8. Методика когнітивної самооцінки базальних емоцій Т. Дембо 

9. Методика «Шкала емоційної стабільності-нестабільності» (нейротизму) 

Г.Айзенка 

10. Тест шкільної тривожності Філліпса 

11. Методика визначення рівня особистісної тривожності Ч. Спілберга 

12. Методика «Тривожність студентів» (модифікація опитувальника 

Ж.Тейлор) 

13. Методика «Діагностика рівня емпатії» І.Юсупова 

14. Методика «Емоційна емпатія» В. Бойко 

15. «Шкали образливість та мстивість» (з методики Е. Ильина «Личностная 

аргессивность и конфликтность») 

16. Методика «Визначення емоційної спрямованості» Б.Додонова 

17. Тест «Песиміст чи оптиміст» (Кинчер Дж. Книга о тебе. 40 тестов-

самоиследований) 

18. Стенфордський опитувальник сором’язливості (Ф. Зімбардо) 
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19. Методика «Визначення рівня алекситимії» 

20. Експериментально-психологічна методика вивчення фруструючих 

реакцій (С. Розенцвейг «Методика малюнкової фрустрації») 

21. Методика «Діагностика схильності до агресивної поведінки» А. Асінгера 

22. Методика «Агресивна поведінка» (Е.Ильин, П.Кавалев) 

23. Методика оцінки емоційного інтелекту (Н. Холл) 

24. Методика «Емотивні асаціації» 

25. Шкала визначення рівня депресії 

26. Тест «самооцінка сили волі» (Н. Обозов) 

27. Опитувальник для самооцінки терпеливості (Є. Ільїн) 

28. Опитувальник для самооцінки наполегливості (Є. Ільїн) 

29. Методика «Готовність до ризику» (Шуберта) 

30. Тест на визначення рівня стресостійкості 

31. Робота з емоціями з допомогою проективних методів 

 

Практична робота 3. 

Кожен студент протягом навчального курсу на семінарському занятті має 

представити ОДНУ техніку роботи з емоційно-вольовою сферою особистості 

(тривалість – 10-15 хв.) та подати ДВІ техніки в письмовому варіанті. 

Алгоритм представлення: 

a. Назва (автор при наявності такого) 

b. Мета/ціль техніки 

c. Інструкція 

d. Процес проведення 

e. Аналіз 

 

Список технік у роботі із: 

1. в роботі з тривогою 

2. в роботі з страхом 

3. в роботі з фрустрацією 

4. в роботі з емоційним напруженням 

5. в роботі емоційним вигоранням 

6. для розвитку емпатії 

7. для розвитку емоційного інтелекту 

8. в роботі з емоційною лабільністю 

9. для розвитку стресостійкості 

10. для розвитку сили волі 

11. для роботи з вольовими якостями 

12. для роботи з натхненням 

13. для роботи з злістю 

14. для роботи з образою 

15. для роботи з виною 

16. для роботи з агресією 
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6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

6.1. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

Змістовий модуль 1. 

1. Визначення емоцій та почуттів; специфічні ознаки та властивості 

2. Функціональне значення емоцій та почуттів в житті людини 

3. Значення емоцій з точки зору еволюції 

4. Функції емоцій 

5. Роль емоцій в когнітивних процесах та творчості 

6. Роль емоцій у педагогічному процесі 

7. Теорії пояснення взаємозв’язку емоційних та органічних процесів.  

8. Еволюційна теорія Ч. Дарвіна 

9. Психоорганічні теорії емоцій (Переферійна теорія Джеймса-Ланге, теорія 

Кенона-Барда; асоціативна теорія В.Вундта) 

10.  Теорії пояснення взаємозв’язку емоційних та пізнавальних процесів. 

11. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера. 

12. Когнітивно-фізіологічна теорія С. Шехтера. 

13. Пізнавальна теорія М. Арнольд- Р. Лазаруса. 

14. Інформаційна теорія П. Сімонова. 

15. Теорії пояснення взаємозв’язку емоційних процесів та глибинної 

психічної сфери. Психоаналітична теорія емоцій (З. Фройд, Д. 

Раппопорт). 

16. Судинна теорія вираження емоцій І. Уейнбаума, її модифікація. 

17. Біологічна теорія емоцій П. Анохіна. 

18. Фрустраційна теорія емоцій. 

19. Теорія диференційних емоцій К. Ізарда. 

20. Психофізіологічні основи емоцій та почуттів. 

21. Анатомо-физиологическая теория эмоций Дж. Грэя. 

22. Класифікації емоцій та почуттів. 

23. Характеристика окремих видів фундаментальних емоції (інтерес, радість, 

здивування, гнів, відраза, презирство, страх, сором, сум, провина). 

24. Емоційні стани як форми переживань людини (емоційний тон відчуттів, 

настрій, пристрасть, екстаз, афект, натхнення, тривога, апатія, фрустрація, 

агресія, депресія, емоційне вигорання, емпатія, стрес). 

25. Емоційні характеристики людини. 

 

Змістовий модуль 2. 

1. Загальне поняття про вольову діяльність. 

2. Функції волі. 

3. Історія вчень про волю. 

4. Вольові дії людини, етапи вольових дій. 

5. Психологічні механізми вольової регуляції 
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6. Вольові якості особистості 

7. Особливості розвитку вольових якостей особистості; 

8. Зв'язок вольових якостей з іншими психологічними властивостями 

особистості. 

9. Методи та методики дослідження емоційно-почуттєвих та вольових 

процесів та індивідуальних особливостей емоційно-почуттєвої та вольової 

сфери. 

 

6.2. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗРАЗКИ 

ТЕСТІВ 

1. Визначення емоцій та почуттів; специфічні ознаки та властивості емоцій та 

почуттів. 

2. Функціональне значення емоцій та почуттів у житті людини. 

3. Значення емоцій з точки зору еволюції. 

4. Функції емоцій. 

5. Роль емоцій в когнітивних процесах та творчості. 

6. Роль емоцій у педагогічному процесі. 

7. Теорії пояснення взаємозв’язку емоційних та органічних процесів.  

8. Еволюційна теорія Ч. Дарвіна 

9. Психоорганічні теорії емоцій (Переферійна теорія Джеймса-Ланге, теорія 

Кенона-Барда; асоціативна теорія В.Вундта). 

10. Теорії пояснення взаємозв’язку емоційних та пізнавальних процесів. 

11. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера. 

12. Когнітивно-фізіологічна теорія С. Шехтера. 

13. Пізнавальна теорія М. Арнольд- Р. Лазаруса. 

14. Інформаційна теорія П. Сімонова. 

15. Теорії пояснення взаємозв’язку емоційних процесів та глибинної психічної 

сфери. Психоаналітична теорія емоцій (З. Фройд, Д. Раппопорт). 

16. Судинна теорія вираження емоцій І. Уейнбаума, її модифікація. 

17. Біологічна теорія емоцій П. Анохіна. 

18. Фрустраційна теорія емоцій. 

19. Теорія диференційних емоцій К. Ізарда. 

20. Психофізіологічні основи емоцій та почуттів. 

21. Анатомо-физиологическая теория эмоций Дж. Грэя. 

22. Класифікації емоцій та почуттів. 

23. Характеристика окремих видів фундаментальних емоції (інтерес, радість, 

здивування, гнів, відраза, презирство, страх, сором, сум, провина). 

Загальний опис емоції, активатори емоції, мімічне вираження емоцій, 

імпресія емоцій, соціалізація емоції, зв'язок емоції з іншими 

переживаннями, індивідуальні, культурні відмінності у переживанні та 

вираженні емоції. 

24. Характеристика емоційних станів як форм переживань людини (емоційний 

тон відчуттів, настрій, пристрасть, екстаз, афект, натхнення, тривога, 
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апатія, фрустрація, агресія (афективний компонент), депресія, емоційне 

вигорання, емпатія, стрес). 

25. Емоційні характеристики людини. Емоційна збудливість, емоційна 

чутливість, емоційна лабільність, емоційна стійкість, емоційний інтелект. 

26. Тенденції вікових змін емоційної сфери (емоційна сфера немовлят, 

дошкільнят, молодших школярів, підлітків, юнаків; вікова динаміка емоцій 

у зрілому віці; емоційні особливості осіб похилого віку. 

27. Статеві та гендерні особливості емоційної сфери. 

28. Загальне поняття про вольову діяльність. 

29. Функції волі . 

30. Історія вчень про волю. 

31. Вольові дії людини, етапи вольових дій. 

32. Проаналізувати волю як механізм подолання перешкод (за П.В. 

Сімоновим). 

33. Проаналізувати волю як свідомий рівень регуляції поведінки і діяльності 

(за В.І. Селівановим). 

34. Проаналізувати волю як довільне створення спонуки до дії (за В.А. 

Іванніковим). 

35. Вольова регуляція поведінки (за Є.П. Ільїним.) 

36. Психологічні механізми вольової регуляції. 

37. Вольові якості особистості. 

38. Розвиток сили волі. 

39. Методи та методики дослідження емоційно-почуттєвих процесів та 

індивідуальних особливостей емоційно-почуттєвої сфери. 

40. Методи та методики дослідження вольових процесів та індивідуальних 

особливостей вольової сфери. 

 

Зразки тестів: 

1. Філогенетично та онтогенетично більш давньою формою вважають 

А) емоції; 

Б) почуття; 

В) почуття та емоції  під час філо- та онтогенезу формувалися 

одночасно. 

2. Сильні емоції мають здатність гасити протилежні емоції, не підпускати їх до 

свідомості людини. Ця властивість емоцій має назву… 

А) тривалість; 

Б) інтенсивність: 

В) домінантність: 
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Г) індивідуальна забарвленість; 

Д) жодна відповідь не є правильною. 

3. Оберіть варіант, у якому правильно зазначено схему виникнення емоцій за 

Кеноном та Бардом: 

А) Подразник  виникнення фізіологічних змін  сигнал про ці змінні у 

мозок  емоція (емоційне переживання); 

Б) Сприймання → первинна оцінка → дослідницька активність (особисті 

значення дій в ситуації, яка оцінюється) → вторинна оцінка → тенденція 

до дії → емоція як прояв тенденції у переживаннях, фізіологічних зсувах та 

моторних реакціях; 

                                                                                                              

емоція 

В)  Подразник              → збудження таламусу           

фізіологічні зміни 

 

Г) Відчуття – емоційна реакція – когнітивні реакції – посилення емоційних 

реакцій; 

Д) жодна відповідь не є правильною. 

 

6.3. ОЦІНЮВАННЯ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання семінарських занять. За одне семінарське заняття студент 

може максимально отримати 2 бали (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл балів за семінарські заняття 

Вимоги Бали 

Повна відповідь, не заглядаючи у конспект (підручник) 1 

Повна відповідь, заглядаючи у конспект (підручник); неповна 

відповідь; доповнення 

0,5 
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Неправильна відповідь   0 

Участь у груповій роботі, ознайомлення із 

психодіагностичними методиками діагностики емоційно-

вольової сфери, ознайомлення з методами регуляції емоційно-

вольової сфери. 

1 

 

Максимально за семінарські заняття студенти упродовж семестру можуть 

отримати 20 балів. 

Оцінювання практичних занять. Упродовж семестру студенти 

виконують три практичні роботу. Вони полягають в ознайомленні з методами 

та психологічними методиками діагностики афективної сфери, їхньому 

проведенні, опрацюванні даних і інтерпретації результатів; написанні 

психологічної характеристики.  Розподіл балів див. у табл. 2. Максимально за  

виконання практичної роботи упродовж семестру можна отримати 20 балів 

(Практична робота 1 -10 балів, Практична робота 2 –5 балів, практична робота 3 

– 5 балів) 

Таблиця 2 

Розподіл балів за виконання практичної роботи 

Вимоги Бали 

Методики (три) проведені за правилами, бланк заповнений 

за інструкцією, дані опрацьовані безпомилково і 

проінтерпретовані правильно, методики оформлена 

аккуратно. 

5 

Характеристика повністю відображає результати 

дослідження, дані узагальнені, є рекомендації, оформлена 

за правилами і акуратно 

5 

 

Оцінювання змістових модулів. Тести складаються на основі питань 

відповідних тем. Правильна відповідь за кожне тестове питання оцінюється в 

один бал. Модулі складають у модульний тиждень під час семінарських занять 

викладачеві, який проводить заняття. За кожен модуль студенти можуть 

максимально набрати 10 балів. У підсумку виводиться середнє арифметичне за 
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два модуля. У підсумку за семестр студенти за тестові завдання можуть 

максимально отримати 10 балів. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 

4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 

3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

ЖОДНА ФОРМА АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ НЕ ТОЛЕРУЄТЬСЯ! 
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