1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Назва модуля: Загальна психологія
Код модуля: ПППБ.1.3.2.
Тип модуля: Обов’язковий
Семестр: І-VІ
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 420 (кредити ЄКТС – 14)
аудиторні години:
денна форма навчання – 312 год. (лекції – 200 год., семінарські заняття – 112 год.);
заочна форма навчання – 66 год. (лекції 46 год., семінарські заняття 20 год.)
Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 знати: основні закономірності перебігу психічних явищ, методологічних
принципів психології і методів психологічних досліджень, а також знати
розкриття наукового світу;
 вміти: досліджувати пізнавальну та практичну діяльність людини, загальні
закономірності перебігу психічних процесів, психічні стани, психічні
властивості. Досліджувати психічну саморегуляцію особистості, переважаючи
мотиви поведінки і діяльності людини, її здібності, темперамент, характер.
Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Колесникова Валентина Федорівна
Спосіб навчання: аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
пререквізит: Психофізіологія, Антропологія, Вступ до спеціальності.
кореквізит: Вікова психологія, Педагогічна психологія, Експериментальна
психологія, Практична психологія, Психологія сім’ї, Психодіагностика, Психологія
особистості.
Зміст модуля:
Предмет і завдання сучасної психології, її значення для життєдіяльності людини.
Методологія, принципи та методи психології. Відчуття, сприймання, пам’ять,
мислення, уява, увага, загальна характеристика емоцій та почуттів, воля, здібності,
характер, особистість, основи психології діяльності, мова і мовлення.
Рекомендована література:
 Варій М.Й. Загальна психологія – К.: Центр учбової літератури,2009. –1007с.
 Загальна психологія: Навчальний посібник/ О. В. Скрипченко, Л.В.
Долинська , З. В. Огороднійчук та інші – К.: А.Г.Н., 2013, 464 с.
 Загальна психологія :Підручник для студ. вищ. навч. закладів/ За заг. ред.
акад. С. Д. Максименка. – К.: Форум, 2000.
 Загальна психологія. Підручник / Р.В. Павелків, 2013. – 576 с.
 Русинок І.І. Психологія. Навчальний посібник – 2-ге видання / І.І. Русинок. –
К., 2011. – 407 с.
Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, семінарські заняття, творча робота, самостійна робота
Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний
контроль знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі
іспиту. Поточний контроль – 50 балів, підсумковий контроль – 50 балів.
Максимальна сумарна оцінка – 100 балів
Мова навчання: українська

