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Силабус курсу ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (ВСТУП) 
2020/2021 навчального року 

 
 

Назва курсу  Загальна психологія (вступ) 
Адреса викладання 

курсу 
платформи ZOOM і MOODLE 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

05 – соціальні та поведінкові науки 
053 - психологія 

Викладачі курсу Лекції: Партико Тетяна Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
професор кафедри психології 
Семінарсько-практичні: Левус Надія Ігорівна, кандидат психологічних наук, 
доцент, доцент кафедри психології

Контактна 
інформація 
викладачів 

tetyana.partyko@lnu.edu.ua 
partyko_tet@yahoo.com 
 

Консультації по 
курсу 

відбуваються 

П'ятниця 13:30-14:30 год. У телефонному режимі 097 907 3331 
Заочні консультації по електронній пошті у робочі дні з 10.00 до 18.00 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji  
вкладка співробітники (Партико Т. Б.) 
 

Інформація про 
курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 
обов’язкові для того, щоб закласти фундамент психологічних знань, 
ознайомивши з найзагальнішими поняттями, проблемами та закономірностями 
психічної діяльності людини. Тому у курсі окреслено об’єкт, предмет і 
методологічний інструментарій загальної психології, окреслено наукові 
концепції філогенезу психіки, подана характерстика свідомої та несвідомої 
сфери, які потрібні для засвоєння понятійної бази загальної психології. 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Загальна психологія (вступ)» є  нормативною дисципліною зі 
спеціальності 053 - психологія для освітньо-професійної програми 
«Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в 
першому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Загальна психологія (вступ)» є 
закласти фундамент психологічних знань: сформувати поняття про наукове 
трактування психіки, свідомості, несвідомого; навчити користуватись 
базовими категоріями психології; показати відмінність між науковим та 
побутовим розумінням об’єкта та предмета психології. 

Література для 
вивчення 
дисципліни 

Основна література:  
1. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. – К.: Центр учбової 
літератури, 2016.  
2. Партико Т. Б. Загальна психологія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. 
3. Партико Т. Б. Курс загальної психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 
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імені Івана Франка, 2002. 
4. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / Під кер-ом В. 
Б. Шапаря. – Харків: Прапор, 2009. 
5. Психологія / За заг. ред. Т. Б. Партико. – К.: Ін Юре, 2014. 
 
Додаткова література:  
1. Болтівець С. І. Київський період науково-психологічної діяльності Георгія 
Челпанова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 1. – С. 61-
65. 
2. Болтівець С. Самосвідомість особистості у саморусі людства // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2013. – № 7. – С. 77-80.  
3. Губко О.Т. Основи зоопсихології. – К.: Світогляд, 2006. – С. 160-173.  
4. Донченко О. Від цілісності психологічних знань до цілісності світобачення 
// Соціальна психологія. – 2011. – № 1. – С. 3-13. 
5. Климчук В. О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: 
дискурс соціального конструкціонізму та інтеракційний контекст // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2013. – № 2. – С. 63–68 
6. Мазяр О. В. Сікорський в історії психології та історія психології про 
Сікорського // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 2. – С. 
75-79. 
7. Максименко С. Д. Методологічні проблеми загальної психології // 
Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 3. – С. 2-4. 
8. 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.  
9.Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1990. 
10. Щербина Л. Ф. Психологічна практика в світлі постнекласичних наукових 
теорій // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 10. – С. 1-4. 
11. Яценко Т. С. По той бік символіки психомалюнків // Практична психологія 
та соціальна робота. – 1999. – № 7. – С. 25-26. 
 

Тривалість курсу 90 год. 
 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 години семінарсько-
практичних занять та 26 годин самостійної роботи. 

Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  
 знати основні психологічні терміни; етапи розвитку психологічної науки; 
методологічні принципи психологічного дослідження та етапи його 
проведення; методи, якими користується психолог у сучасних наукових 
дослідженнях психіки людини; основні проблем, пов’язані з виникненням та 
розвитком психіки тварин; природу та сутність психіки людини; свідомі та 
несвідомі форми прояву психіки людини та їх основні особливості; 
 вміти 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; 
 мати навички для засвоєння теоретичних та прикладних галузей 
психології. 

Ключові слова Психіка, методи психології, свідомість, несвідоме. 
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Формат курсу Очний. 
 Проведення лекцій, семінарсько-практичних занять, консультацій та 

самостійної роботи студентів для кращого розуміння тем. 
Теми Тиж. / 

дата / 
год.- 

Тема, план, короткі 
тези 

Форма 
діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 
самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Література.*** 
Ресурси в інтернеті 

Завдання, 
 год 

Термін 
виконан
ня 

1// 
 

Тема 1. Психологія на 
сучасному етапі її 
розвитку. Місце 
психології в системі 
наук. Суб’єкт та об’єкт 
психології. Проблема 
предмета психології. 
Галузі сучасної 
психології. Завдання 
психології. Основні 
тенденції розвитку 
сучасної психології. 

лекція 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. 
Максименко С. Д. 
Наукова психологія 
і психологічна 
практика // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2001. – № 9. – С. 2-
6. 
Ткаченко О. А. 
Взаємини психолога 
і священика: 
«справожиттєва» 
практика // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2011. – № 4. – С. 62-
66. 
Щербина Л. Ф. 
Психологічна 
практика в світлі 
постнекласичних 
наукових теорій // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2014. – № 10. – С. 1–
4. 

Пошук 
навчальної 
літератури 
 
2 год 

 

2// 
 

Тема 2. Етапи 
розвитку психології. 
Періодизація 
становлення 
психологічної науки. 
Психологія як наука 
про душу. Психологія 

лекція Болтівець С. І. 
Київський період 
науково-
психологічної 
діяльності Георгія 
Челпанова // 
Практична 

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
літератури 
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як наука про 
свідомість. 

психологія та 
соціальна робота. – 
2013. – № 1. – С. 61–
65. 
Болтівець С. І. 
Психологія вчинку 
людського 
самоздійснення 
Володимира 
Роменця // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2014. – № 3. – С. 76–
77; № 4. – С. 78–80. 
Корольчук М. С.,  

2 год 

3// 
 

Тема 2. Етапи 
розвитку психології 
(продовженя). 
Психологія як наука 
про поведінку, 
несвідомі психічні 
явища та цілісні 
структури психіки. 
Психологія як наука 
про пояснення та 
розуміння психіки. 

лекція Криворучко П. П. 
Історія психології. – 
К.: Ельга, Ніка-
Центр, 2010.  
Мазяр О. В. 
Сікорський в історії 
психології та історія 
психології про 
Сікорського // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2014. – № 2. – С. 75–
79. 

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
літератури 
 
2 год 
 
 

 

4// 
 

Модуль 1 
 
Тема 3. Методологічні 
принципи 
психологічного 
дослідження та етапи 
його проведення. 
Поняття про принцип 
та методологію 
психологічного 
дослідження. 
Філософські принципи. 
Загальнонаукові 
принципи. 

лекція Василюк Ф. Е. 
Методологический 
анализ в 
психологии. – М., 
2003. 
Мазилов В. А. 
Методология 
психологической 
науки: проблемы и 
перспективы // 
Психология: 
Журнал Высшей 
школы экономики. – 
2007. – Т 4. – № 2. – 
С.3-21. 
Максименко С. Д. 
Методологічні 
проблеми загальної 
психології // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
1999. – № 3. – С. 2-
4.  

Підгот. до 
змістового 
модуля 1 
 
2 год 
 
 

 

5// 
 

Тема 3. Методологічні 
принципи 
психологічного 
дослідження та етапи 
його проведення 

лекція Корнилова Т. В., 
Смирнов С. Д. 
Методологические 
основы психологии. 
– М., 2005. 

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
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(продовження). 
Загальнопсихологічні 
принципи. 
Конкретнопсихологічні 
п ринципи. Етапи 
проведення 
психологічних 
досліджень. 

Пурло Е. Ю. 
Естественнонаучные 
парадигмы в 
психологической 
науке: классическая, 
неклассическая и 
постнеклассическая 
модели // Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2007. – № 5. – С. 15-
24. 
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. 

літератури 
 
1 год 

6// 
 

Тема 4. Методи 
психології. Поняття 
про метод та методику 
психології. 
Класифікація методів 
психології. Методи 
пояснення психіки 
людини. Теоретичні 
методи. 

лекція Атватер И. Эмпатия, 
эмпатическое 
слушание // 
Морозов А. В. 
Психология 
влияния. – СПб.: 
Питер, 2000. – С. 
290-294. 
Волянюк Н. Ю. 
Использование 
биографического 
метода в психолого-
педагогических 
исследовавниях // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2004. – № 1. – С. 37-
40.  
Горбунова В. В. Як 
спланувати 
психологічний 
експеримент? // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2010. – № 4. – С. 12-
16. 

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
літератур 
 
1 год 

 

7// 
 

Тема 4. Методи 
психології 
(продовження). 
Організаційні методи. 
Емпіричні методи. 

лекція Климчук В. О. 
Сучасне 
психологічне 
консультування та 
психотерапія: 

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
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Методи опрацювання 
даних. Інтерпретаційні 
методи. Методи 
розуміння психіки 
людини. Методи 
впливу на психіку 
людини. 

дискурс соціального 
конструкціонізму та 
інтеракційний 
контекст // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2013. – № 2. – С. 63–
68. 
Максименко С. Д. 
Теорія і практика 
психолого-
педагогічного 
дослідження. – К.: 
НДІП, 1990. 
Сарджвеладзе Н. И. 
Метод 
монологического 
интервью // 
Вопросы 
психологии. – 1984. 
– № 2. – С. 127-129. 

літератури 
 
1 год 

8// 
 

Тема 5. Походження 
та історичний 
розвиток психіки 
тварин. Відображення 
як загальна властивість 
матерії. Форми 
відображення у 
неживій природі. 
Допсихічні форми 
відображення у живій 
природі. Проблема 
виникнення та 
розвитку психіки 
тварин. 

лекція Губко О.Т. Основи 
зоопсихології. – К.: 
Світогляд, 2006. – С. 
160-173. 
Губко О. Т. 
«Свідомість» та 
самоідентифікація 
тварин // Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2009. – № 4. – С. 72-
77.  
 

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
літератури 
 
2 год 

 

9// 
 

Тема 5. Походження 
та історичний 
розвиток психіки 
тварин (продовження). 
Розвиток психічних 
форм відображення та 
поведінки тварин. 
Означення психіки 
тварин, її основні 
властивості та 
тенденції розвитку. 
Психіка тварин — 
біологічна передісторія 
розвитку психіки 
людини. 

лекція Леонтьев А. Н. 
Проблемы развития 
психики. 4-е изд. – 
М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1981. – С. 15-
69, 219-271. 
Фабри К. Э. Основы 
зоопсихологии. – 
М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1976. – С. 
172-284. 

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
літератури 
 
Підгот. до 
змістового 
модуля 2 
 
2 год 
 

 

10// 
 

Модуль 2 
 
Тема 6. Природа та 
сутність психіки 
людини. Психологічні 
теорії філогенезу 
психіки людини. 
Натуралістична теорія. 

лекція Донченко О. Від 
цілісності 
психологічних знань 
до цілісності 
світобачення // 
Соціальна 
психологія. – 2011. – 
№ 1. – С. 3-13. 

 
Підгот. до 
змістового 
модуля 2 

 
Підгот. 

до сем.зан. 
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Суспільно-історична 
теорія. Марксистська 
теорія. Передумови, 
умови та фактори 
формування психіки 
людини. 

Коул М. 
Культурные 
механизмы развития 
// Вопросы 
психологии. – 1995. 
– № 3. – С. 5-20. 

Реферув. 
наукової 
літератури 
 
2 год 

11// 
 

Тема 6. Природа та 
сутність психіки 
людини 
(продовження). 
Основні властивості 
психіки людини. 
Матеріальні основи та 
фізіологічні механізми 
психіки. Психо-
фізична та 
психофізіологічна 
проблеми, шляхи їх 
вирішення. 

лекція Кудрявцев В. Т. 
Творческая природа 
психики человека // 
Вопросы 
психологии. – 1990. 
– № 3. – С. 113-120.  
Рубинштейн С. Л. 
Основы общей 
психологии: В 2-х т. 
Т. 1. – М.: 
Педагогика, 1989. – 
С. 29-34, 156-175.  
Чуприкова Н. И. 
Психика и сознание 
как функции мозга. 
– М.: Наука, 1985. – 
С. 3-131. 

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
літератури 
 
1 год 

 

12// 
 

Тема 7. Індивідуальна 
свідомість людини як 
вища форма 
психічного 
відображення. Форми 
свідомості: суспільна 
свідомість, групова 
свідомість, 
індивідуальна свідо-
мість. Загальна 
характеристика 
індивіду-альної 
свідомості. Структура 
індивідуальної 
свідомості. Буттєвий та 
рефлексивний рівень 
свідомості. 
Біодинамічна тканина 
дії, чуттєва тканина 
образу, значення та 
сенс. 

лекція Аллахвердов В. 
Сознание как 
парадокс. – СПб., 
1999. – С. 30-34. 
Болтівець С. 
Самосвідомість 
особистості у 
саморусі людства // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
2013. – № 7. – С. 77-
80. 
Зинченко В. П. 
Миры сознания и 
структура сознания 
// Вопросы 
психологии. – 1991. 
– № 2. – С. 15-36. 
Киреева З. А. 
Развитие сознания, 
детерминированное 
временем. – О., 
2010.  

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
літератури 
 
2 год 

 

13// 
 

Тема 7. Індивідуальна 
свідомість людини як 
вища форма 
психічного 
відображення 
(продовження). 
Означення 
індивідуальної 
свідомості людини та її 
основні особливості. 
Предметна свідомість 
та самосвідомість 

лекція Петренко В. Ф. 
Многомерное 
сознание: 
психосемантическая 
парадигма. – М.: 
Новый хронограф, 
2010. 
Рубинштейн С. Л. 
Основы общей 
психологии: В 2 т. 
Т. 1. – М.: 
Педагогика, 1989. – 

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
літератури 
 
2 год 
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людини, їх основні 
функції. Основні 
виміри самооцінки 
людини. Поняття про 
“Я-концепцію” 
людини. 

С. 17-26.  
Фромм Э. Бегство от 
свободы. – М.: 
Прогресс, 1990. – С. 
30-37, 43-51, 58-59. 

14// 
 

Тема 8. Несвідоме в 
психіці людини. 
Історичний погляд на 
категорію несвідомого. 
Психоаналітична 
теорія несвідомого З. 
Фрейда. Несвідоме в 
аналітичній психології 
К. Юнга. 

лекція Выготский Л. С. 
Психика, сознание, 
бессознательное // 
Собр. соч.: В 6 т. Т. 
1. – М.: Педагогика, 
1982. – С. 132-148.   
Шерозия А. Е. 
Психика. Сознание. 
Бессознательное. – 
Тбилисси: 
Мецниереба, 1979. – 
С. 17-104, 112-123, 
146-154.  
Симонов П. 
Сознание, 
подсознание, 
сверхсознание // 
Популярная 
психология. 
Хрестоматия / Сост. 
В. В. Мироненко. – 
М.: Просвещение, 
1990. – С. 45-55.  

Підгот. 
до сем.зан. 

 
Реферув. 
наукової 
літератури 
 
1 год 

 

15// 
 

Тема 8. Несвідоме в 
психіці людини 
(продовження). 
Загальна 
характеристика 
несвідомих психічних 
явищ людини. Основні 
функції несвідомого. 
Класифікація 
несвідомих психічних 
явищ. Співвідношення 
свідомих та несвідомих 
психічних явищ 
людини. 

лекція Фрейд З. 
Психология 
бессознательного. – 
М.: Просвещение, 
1990. 
Хьелл Л., Зиглер Д. 
Теории личности. – 
СПб: Питер Пресс, 
1997. – С. 111-116, 
199-201. 
Яценко Т. С. По той 
бік символіки 
психомалюнків // 
Практична 
психологія та 
соціальна робота. – 
1999. – № 7. – С. 25-
26. 

Підгот. до 
змістового 
модуля 3 
 
2 год 
 

 

16// 
 

Модуль 3 
 

Модульни
й контроль 

 Підгот. до 
змістового 
модуля 3 
 
1 год 
 

 

 

Підсумковий 
контроль, форма 

іспит в кінці семестру на платформі MOODLE 
тестовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з біології, достатніх 
для сприйняття категоріального апарату загальної психології. 

Навчальні методи Презентація, лекції, семінарсько-практичні заняття, дискусія 



 10

та техніки, які 
будуть 

використовуватися 
під час викладання 

курсу 

 
 

Необхідне 
обладнання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
 контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 24 
 семінарські заняття: максимальна кількість балів 8 
 практичні роботи: максимальна кількість балів 2 
 наукові доповіді: максимальна кількість балів 16 
 іспит: максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 

Питання до заліку 
чи екзамену. 

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. 
40. Проблема розвитку психіки тварин. 
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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. 

 
Опитування  

 

 
 
 
 
 

 


