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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни циклу професійної 

та практичної підготовки ФП 1.6 «Психологія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 

«Релігієзнавство». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є об’єктивні 

закономірності виникнення, становлення та функціонування психології, 

психологічних вчень, їхні структурні особливості в аспектах 

ретроспективи та перспективи можливого розвитку. Метою вивчення 

дисципліни є формування знань про походження і характер внутрішнього 

розвитку психічного життя особистості, а також особливостей її 

соціально-культурних зв’язків.   

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Психологія» є 

складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки 

студентів за спеціальністю «Релігієзнавство». Даний курс опирається на 

дисципліни «Вступ до спеціальності», «Історія класичної філософії», 

«Історія некласичної філософії». Вивчення курсу «Психологія» 

забезпечує перехід до успішного опанування інших дисциплін цього 

циклу: «Релігійна психологія», «Військова психологія» тощо.  

Опанування курсу вимагає цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 

семінарських заняттях, самостійної підготовки. Вимоги до знань та умінь 

визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. 

 

Анотація 

Оволодіння знаннями з психології є невід’ємною умовою 

становлення професійної компетентності й важливою підставою для 

опанування студентами багатьох інших дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки. Наукові знання з психології – необхідна умова 

освіченості та зростання рівня культури сучасного фахівця-релігієзнавця, 

який повинен мати уявлення не тільки про національні, а й про 

загальнолюдські духовні цінності та світові культурні надбання.  

У межах освітньої  програми передбачено ознайомлення з усіма 

надбаннями сучасної світової й української психології, від періоду її 

існування як частини філософського знання до виокремлення у 

самостійну наукову дисципліну. Програмою передбачено вивчення 
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психології як системи знань про феномен психічного. Важлива увага 

надається дослідженню феномену особистості. 

 

Ключові слова: психологія; історія психології, психічні явища, 

особистість. 

 

Abstract 
 

Mastering the knowledge in psychology is an essential condition for 

the development of professional competence and an important basis for 

students to master many other disciplines of the cycle of professional and 

practical training. Scientific knowledge in psychology is a prerequisite for the 

education and growth of the culture of a modern specialist-religious scholar, 

who must have an idea of not only national but also of universal human 

spiritual values and world cultural heritage. 

Within the framework of the educational program it is envisaged to 

familiarize with all the achievements of modern world and Ukrainian 

psychology, from the period of its existence as a part of philosophical 

knowledge to being isolated into an independent scientific discipline. The 

program provides for the study of psychology as a system of knowledge about 

the phenomenon of mental. Important attention is paid to the study of the 

phenomenon of personality. 

 
Key words: psychology; history of psychology, psychic phenomena, 

personality 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменуванн

я показників 

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої світи 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 3,0 

 

Модулів – 1 

 

Змістових 
модулів – 2 

 

Загальна 
кількість 
годин – 90 

год. 

 

Тижневих 
годин для 
денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

2,5 

самостійної 

роботи 

студента – 2,7 

Галузь знань 03 Гуманітарні знання 

Спеціальність 031 «Релігієзнавство» 

Рік підготовки: 

1 

Семестр 

1 

Лекції 

Спеціалізації: 
Релігійні комунікації та комунікаційні 

засоби сучасної культури. 

Етичні основи релігії та консультаційна 

діяльність в соціальній та військовій 

сфері. 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

 

16 год. 

 

Практичні, 

семінарські 

14 год. 

Самостійна 

робота 

 

60 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: 

залік 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30  до 70 %. 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 Метою курсу «Психологія» є підвищення рівня психолого-

педагогічної компетентності майбутніх фахівців; сприяння їх 

особистісному зростанню та саморозвитку; формування 

інтелектуальної мобільності і динамічної психологічної адаптації, 

зокрема навичок регулювання власного психологічного стану, 

міжособистісних, ділових та сімейних взаємовідносин.  

 Завданням курсу «Психологія» є  

– набуття глибокої внутрішньої мотивації до оволодіння 

психологічними знаннями та навику різновекторної співпраці між 

викладачем і студентами в ході спільної навчальної діяльності;  

– усвідомлення засвоєних знань, концепцій і теорій дисципліни як 

гуманістичної константи у практичній діяльності; 

– формування уявлення про предмет, структуру, методологію 

психологічної науки;  

– отримання знань про основні тенденції розвитку психології, її 

історичного становлення, основних сучасних напрямків і 

концепцій, зокрема вітчизняної психолого-педагогічної  думки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Психологія» 

студент повинен знати:  
- основні категорії та поняття дисципліни;  

- основний зміст усіх розділів курсу; 

- психологічні механізми взаємодії людини з природним і 

соціальним середовищем, опанувати закономірності ефективної 

комунікації, що дозволяє виконувати поставлені задачі найбільш 

гуманним та економічним шляхом;  

- усвідомити гуманістичну природу психологічного знання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Психологія» 

студент повинен вміти:  
- аналізувати основні процеси та явища внутрішнього світу 

людини;  

- будувати універсальну мікромодель соціальної взаємодії у 

процесі суспільної   діяльності та особистого життя; 

- визначати засоби  оптимізації і здійснювати саморегуляцію в 

процесі соціальної взаємодії. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Психологія як наука 

 
Тема 1. Об’єкт, предмет і методи психології. Завдання сучасної 
психології.  

Психологія в системі гуманітарних знань Людина і її 

внутрішній світ як об’єкт психологічної науки. Психіка як предмет 

науки психологія. Методологічні принципи психології. Основна 

проблема психології. Методи психології та її основні категорії ( 

відображення, психіка, свідомість). Завдання сучасної психології. 

Тема 2. Історія становлення та головні напрями 
психологічного знання. Сучасна психологія. 
 Психологія як найстаріша і молода наука одночасно. 

Становлення психології. Пошуки предмету психології – вісь 

понять «душа», «дух», «духовність». Відкриття анатомії людини у 

другій половині ХІХ ст. Нервова система – фізичне підґрунтя 

психіки. Сучасна психологія. Головні напрямки психологічних 

досліджень: класичний психоаналіз, гуманістичний психоаналіз, 

біхевіоризм, гештальтпсихологія, гуманістична психологія, 

екзистенційна психологія  і трансперсональна психологія.  

Тема 3. Принципи побудови системи психологічних знань. 
Побутова, практична і наукова психологія. Галузі 

психологічної науки. Метапсихологія та її паралогізми (психіка та 

зовнішній світ, психіка і тілесний субстрат, психічне як частина і 

ціле, стан і процес). Класична та некласична психологія. 

Тема 4. Зв’язок психології з іншими науками. 
Психологія і напрями людської діяльності. Предмети 

дослідження соціальної психології, психології праці, екологічної 

психології, політичної психології, психології релігії, військової 

психології, юридичної психології, психологія управління,  

психології наукової творчості педагогічної психології, психології 

обдарованості, психології діяльності в особливих умовах, 

психології спорту, психології соціальної роботи, консультативної 
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психології, психодіагностики і прогнозування, психологічної 

реабілітації, психофармакології. 

 
Модуль 2. 
Змістовий модуль 2. Психологія як система знань про феномен 

психічного  
Тема 5. Психічні явища 

Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні 

стани, психічні властивості. Пізнавальна функція психіки 

Регулятивна функція психіки. 

Характеристика психічних процесів відчуття, сприйняття, 

пам’яті, уваги, уяви, мислення. Класифікація психічних станів. 

Психіка як осередок життя. Біо-психічні і психосоціальні 

властивості людини. Зміст дефініцій «людина», «індивід», 

«особистість». 

Тема 6. Вікова психологія 
Поняття віку. Вікові класифікації психічного розвитку. 

Актуальні проблеми психолого-педагогічного дослідження 

розвитку особистості. Онтогенетична теорія Л.С. Виготського. 

Соціальна ситуація, провідна діяльність психологічні 

новоутворення як критерії психологічного розвитку особистості. 

Тема 7. Теорії особистості в психології. Психологія 
міжособистісного спілкування 

Поняття особистості. Підходи до визначення структури 

особистості. Теорії особистості З. Фрейда, У. Джеймса, Е. Берна. 

Теорії особистості у вітчизняній психології. Темперамент, 

здібності, характер. Психологія діяльності.  Спілкування, його 

функції і форми, засоби спілкування. Міжособистісні взаємини. 

Компоненти регулювання поведінки людей( когнітивний, 

емоційний, інтеракційний), Поняття про групи, їх класифікація. 

Стосунки у групі.   

Тема 8. Здоров’я і психологічна саморегуляція 
Здоров’я людини. Поняття психічного здоров’я. Принципи і 

механізми саморегуляції психічного стану. Методики і техніки 

психологічної саморегуляції. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістовних модулів і тем Кількість годин 
Лекції Сем.з. СРС Разом 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Психологія як наука. 
Тема 1. Об’єкт, предмет і 

методи психології. Завдання 

сучасної психології. 

 

2 2 8 12 

Тема 2. Історія становлення та  

головні напрямки 

психологічного знання.  
 

2 2 8 12 

Тема 3. Принципи побудови 

системи психологічних знань. 
 

2 1 9 12 

Тема 4. Зв’язок психології з 

іншими науками. 
 

2 1 9 12 

Змістовий модуль 2. Психологія як система знань про феномен 
психічного  

Тема 5. Психічні явища. 

 

2 2 8 12 

Тема 6. Вікова психологія. 

 

2 2 8 12 

Тема 7. Теорії особистості в 

психології. Психологія 

міжособистісного спілкування. 

 

2 2 8 12 

Тема 8. Здоров’я і психологічна 

саморегуляція.  
 

2 2 12 18 

Всього годин: 16 14 60 90 
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5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Теми Кількість 
годин 

1. Об’єкт, предмет і методи психології.  
 

2 

2. Історія становлення та головні напрямки 

психологічного знання  

2 

3. Принципи побудови системи психологічних 

знань Зв’язок психології з іншими науками 

2 

4. Психічні явища 2 

5. Вікова психологія 2 

6. Теорії особистості в психології. Психологія 

міжособистісного спілкування. 

2 

7. Здоров’я і психологічна саморегуляція  2 

 Разом  14 

 
6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

15 годин – підготовка до аудиторних занять; 

18 годин – підготовка до контрольних заходів; 

27 годин – опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях. 

 

6.1. Завдання для самостійної  роботи 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1. Етапи історичного поступу психології.  4 

2. Основна проблема психології. Мозок і психіка. Буття 

і свідомість. Людина і світ. 

5 

3. Розвиток психіки. 4 

4. Психіка як осередок життя. Діяльність і особистість. 

Спілкування. Спільності.. 

5 

5. Пізнавальна та регулятивна функції психіки. 4 

6. Інструментальна функція психіки.  5 

 Всього: 27 
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7.Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни «Психологія» 

використовуються пояснювально-ілюстративні методи з використанням 

мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із 

застосуванням: 

- інтерактивних форм проведення лекційних і семінарських занять; 

- активізації навчання у вигляді постановки проблемних питань;  

- навчально-ігрові диспути; 

- виконання тестових завдань; 

- обговорення фільмів, передач на психологічну тематику; тренінг 

- конкурсу письмового проекту-есе по проблемі; 

- демонстрації відео, слайдових і скрайб-презентацій по темах. 

 

 

8.Методи контролю 
Контроль знань проводиться як в усній, так і в письмовій формах; 

- знання термінів і понять дисципліни (усно та письмово); 

- тестовий контроль змістовних модулів (письмово); 

Контроль самостійної роботи: 

- перевірка конспектів лекцій, підготовки доповідей, написання і 

знання термінологічного словника. 

Форми і методи контролю відображені у 100 бальній шкалі 

оцінювання знань. 

 

9.Критерії та шкала оцінювання навчальних 
досягнень студентів 

№№ 
з.п 

Види навчальної діяльності 
Оціночні 

бали 
1.  Відвідування лекційних занять 1 б. за 2 год. 

2.  Відвідування семінарських занять 1 б. за 1 

заняття 

3.  Вирішення тестових завдань 1 б. за 1 

завдання 

4.  Доповідь на семінарському занятті 3 б. за 1 

виступ 

5.  Участь у дискусії під час семінарського заняття 2 б. за 1 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12

12

6.  Постановка проблемних запитань 1 б. за 1 

заняття 

7.  Підготовка конспекту першоджерел і 

використання його у відповіді 

3 б. 

8.  П’ятихвилинка з основних понять до теми  2 б. 

9.  Підготовка мультимедійних слайдових 

презентацій до курсу семінарських занять 

3 б. за 1 

тему 

10.  Підбір  відеоматеріалів (художніх, 

документальних фільмів та відеороликів) на 

психологічну тематику з анотацією 

2 б. за 1 

тему 

 

11.  Участь у конкурсі студентських наукових робіт 10 б. 

12.  Участь у олімпіаді або в засіданні круглого столу 3 б. 

13.  Підготовка інтелектуального проекту-есе по 

проблемі 

5 б. 

14.  Огляд літератури по темах курсу 2 б. за 1 

тему 

15. Підготовка відео- або скрайб-презентації до теми 

курсу 

3 б. 

16. Виступ з доповіддю на студентській науковій 

конференції 

5 б. 

     17. Виступ з доповіддю на студентській науковій 

конференції в іншому вузі 

6 б. 

  18. Призове місце в олімпіаді чи конференції 5 б. 

     19. Участь у громадських заходах, приурочених 

психологічній тематиці сьогодення 

5 б. 

     20. За якісне ставлення до вивчення дисципліни  1 – 3 

б. 

 
 

10. Розподіл балів, що отримують студенти 
Поточне опитування та самостійна робота Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2    

   
100 

40 60 

Т.1 Т.2 Т.3     Т.4 Т.5 Т.6 Т.7         Т.8 

12 12 16         12 12 12 12            12 
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11. Шкала оцінювання (100-бальна та раціональна) 

Сума балів за 
всі форми 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за раціональною шкалою 
Залік 

90-100  

 

зараховано 
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано 

1-34 не зараховано 
Х
– з можливістю повторного складання заліку 

ХХ 
– з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення дисципліни «Психологія» 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни становлять: 

1. Конспект лекцій на паперових носіях. 

2. Конспект лекцій на електронних носіях. 

3. Мультимедійні презентації до тем дисципліни «Психологія». 

4. Роздатковий матеріал до семінарських занять (тестові завдання, 

індивідуальні завдання, проблемно-пошукові запитання,ігри). 

5. Методичні рекомендації з дисципліни «Психологія». 

6. Першоджерела на паперових та електронних носіях. 

 

13.  Рекомендована література 
Базова:  
1. Асмолов А. Г. Психология личности. Принципы 

общепсихологического анализа : учебник / А. Г. Асмолов. – 

М. : МГУ, 1990. – 367 с. 

2.      Бондарчук О.І. Основи психології та педагогіки : курс лекцій / 

О.І. Бондарчук, Л.І. Бондарчук. – К. : МАУП, 1999. – 124 с.  

3.      Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник / Н.П. Волкова.  – К. 

: Видавничий центр Академія, 2001 – 576 с. 

4.       Выготский Л.С. Психология / Л. С. Выготский. – М. : 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с.  
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5.       Джелалі В. О. Психологія вирішення конфліктів : навч. 

посібник / В. О. Джелалі. – Харків-Київ : Р.И.Ф., 2006. – 320 с.  

6.       Дубравська Д. М. Основи психології : навч. посібник / Д. М. 

Дубравська. – Львів: Світ, 2001. – 296 с.  

7.       Забродський М. М. Педагогічна психологія : курс лекцій / М. 

М. Забродський. – К. : МАУП, 2000. – 189 с. 

8.       Киричук О. В. Основи психології : підручник / О. В. 

Киричук, В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2002. – 632 c.  

9.      Наприєнко О.К. Психічна саморегуляція / О.К. Наприєнко, 

К.О.Петров. – К.: Здоров’я, 1995. – 238 с. 

10.    Панок В. Основи практичної психології : Підручник./ В. 

Панок Т. Титаренко, Н. Чешелєва та ін. – К.: Либідь, 1999, – 

536 с. 

11.    Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. 

Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.  

12.    Цимбалюк І. М. Психологія / І. М. Цимбалюк. – К. : 

Професіонал, 2004. – 214 с.  

 
Допоміжна: 
1. Андреева О. А. Техника тренировки памяти / О. А. Андреева. 

– Екатеринбург : НЕССИ-Пресс, 1992. – 192 с. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют 

в игры / Э. Берн. – СПб. : Лениздат, 1992. – 400 c. 

3. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х т / Ж. Годфруа. – М. : 

Мир, 1992. 376 c.  

4. Головаха Е. И. Психология человеческого взаимопонимания / 

Е. И. Головаха, Н. В. Панинос. – К. : Политиздат, 1989. – 189 

c.  

5. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – 

СПб. : Питер, 2006. – 464 c. 

6. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. 

Дружинин. – СПб. : Изд-во Питер-Ком, 1999. – 368 с. 

7. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе / В. Г. Зазыкин. – М. : 

Дата Стром, 1992. – 64 c.  

8. Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйпе. – 

СПб. : Питер, 2000. – 448 c. 
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9. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения / Ю. А. 

Клейберг. – М. : Профиздат, 2001. – 454 с. 

10. Корнелиус Х. Выиграть может каждый / Х. Корнелиус, Ш. 

Фэйр. – М. : Стрингер, 1992. – 116 с.  

11. Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте: пер. с франц. / 

Д. Лапп.– М. : Мир, 1993. – 240 с. 

12. Немов Р. С. Психология: Словарь-справочник: В 2-х ч. Ч.1 / Р. 

С. Немов. М. : Владос-ПРЕСС, 2003. – 304 с. 

13. Первин Л. Психология личности: Теории и исследования / Л. 

Первин, О. Джон. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 607 с. 

14. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их 

жестам / А. Пиз. – СПб. : Изд. дом “Рутенберг”, 2000. – 272 c. 

15. Прикладная конфликтология: хрестоматия / Сост. К. В. 

Сельченок. – Минск : Харвест, 1999. – 624 c.  

16. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы 

исследования / М. А. Холодная. – М. : Томск, Барс, 1997. – 

392 c.  

17. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста / Г. 

Шихи. – СПб. : “Ювента”, 1999. – 434 с 

18. Юнг К. Г Психологические типы / К. Г. Юнг. – М. : ООО 

“Попурри”, 1998. – 656 с.  
 

Інформаційні ресурси 
 

1.      Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на 

других / В.В. Бойко. – М.: 

Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996. – 472 с. 

Електронный ресурс. Режим   доступа: 

http://www.kodges.ru/8463-jenergija-jemocijj-v-obshhenii-

vzgljad-na-sebja-i.html 

2. Петухов В.В. Общая психология. Полный курс лекцій. 

Електронный ресурс. Режим   доступа: 

http://video.yandex.ua/users/bodya-2/view/24/# 

3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. 

Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с. Електронный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16

16

ресурс. Режим   доступа: 

http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=16&id=1198690730 

4.  Выготский Л.С. Психология / Л. С. Выготский. – М. : 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с. Електронный ресурс. Режим   

доступа: 

http://psy.khspu.ru/wpcontent/uploads/2012/02/%D0%92%D1%8

B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%B9-%D0%9B.%D0%A1.-

%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-

%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9C%D0%9E-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-2000-

1008%D1%81.pdf 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


