
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП8.Б053.07-03 

2. Назва: Практикум з психології 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький 

О.О., доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• добирати адекватні методи та конкретні методики емпіричного дослідження для 

вивчення окремих психічних явищ,  

• презентувати методику емпіричного дослідження у психології,  

• організовувати та проводити емпіричне дослідження з психології, 

• здійснювати обробку емпіричних даних,  

• представляти та аналізувати дані, формулювати на їх основі висновки.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Загальна 

психологія, Історія психології, Антропологія, Анатомія. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Вікова психологія, Психодіагностика і корекція, Соціальна психологія.  

12. Зміст курсу:  Методики вивчення відчуття та сприймання. Методики вивчення 

пам’яті. Методики вивчення уявлення. Методики вивчення мислення. Методики 

вивчення уяви. Методики вивчення мовлення. Методики вивчення уваги. Методики 

вивчення емоційно-вольових процесів. Методики вивчення самосвідомості. Методики 

вивчення спрямованості особистості. Методики вивчення здібностей. Методики 

вивчення темпераменту. Методики вивчення характеру.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Асмолов А.Г. Психология индивидуальности: Методологические основы 

развития личности в историко-эволюционном процессе / А.Г.Асмолов. - М.: Изд-во 

МГУ, 2006. 

2. Анастази А. Психологическое тестирование / А.Анастази, С.Урбина. - 7-е изд. - 

СПб.: Питер, 2007. 

3. Большой психологический словар /  под ред. Б.Г.Мещерякова, В.П.Зинченко - 

М.: Прайм-Еврознак, 2003.   

4. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф.Бурлачук. - 3-е 

изд. - СПб.: Питер, 2008. 

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика (психодиагностический инструментарий и его 

применение в условиях социальных служб) / Л.Ф.Бурлачук, Е.П.Савченко. - К.: 

"А.Л.Д.", 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
34 год. лекцій, 32 год. семінарські заняття, 114 год. самостійної роботи. Разом – 180 

год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 

5 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Ставицький О.О., доктор психологічних наук, 

професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ФП8.Б053.07-03 

2. Title: Workshop on psychology 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 5 

7. Number of established ECTS credits: 6 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• to adopt adequate methods and specific methods of empirical research to study individual 

psychic phenomena, 

• Present methodology of empirical research in psychology, 

• organize and conduct empirical research on psychology, 

• handle empirical data, 

• represent and analyze data, formulate conclusions based on them. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: General Psychology, 

History of Psychology, Anthropology, Anatomy. 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Age 

Psychology, Psychodiagnostics and Correction, Social Psychology. 

12. Course contents: Methods of studying sensation and perception. Methods of studying 

memory. Methods of studying the presentation. Methods of studying thinking. Techniques 

for studying the imagination. Methods of studying speech. Methods of studying attention. 

Methods of studying emotional-volitional processes. Methods of studying self-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



consciousness. Methods of studying the orientation of the individual. Methods of studying 

abilities. Methods of studying temperament. Methods of studying nature. 

13. Recommended educational editions:  
1. Asmolov AG Psychology of Individuality: Methodological Basis of Personality 

Development in the Historical-Evolutionary Process / AG Asmolov. - Moscow: Publishing 

House of Moscow State University, 2006. 

2. Anastasi A. Psychological testing / A.Anastasi, S.Urbina. - 7th ed. - St. Petersburg: Peter, 

2007. 

3. Great psychological dictionary / ed. B.G.Mescheryakova, V.P. Zinchenko - Moscow: 

Prime-Euroznak, 2003. 

4. Burlachuk L.F. Dictionary-reference book on psychodiagnostics / LFBurlachuk. - 3rd ed. - 

St. Petersburg: Peter, 2008. 

5. Burlachuk L.F. Psychodiagnostics (psychodiagnostic toolkit and its application in the 

conditions of social services) / LFBurlachuk, E.P.Savchenko. - K .: "ALD", 2005. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
34 years lectures, 32 hours Seminar classes 114 hours. independent work. Together - 180 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the end of 5 semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


