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1. Мета та завдання курсу. 

Мета курсу – розширення пізнавальної сфери студентів, надання  

знань в галузі загальної психології, формування уявлень про розвиток 

психіки та свідомості, про психічні процеси та індивідуально-психологічні 

властивості особистості, про особливості поведінки особистості у діяльності 

та спілкуванні. 

Завдання курсу – пізнання  основних питань загальної психології: 

предмету, стану, структури, завдань і методів сучасної психології; 

формування уявлень про психічні процеси як важливі компоненти людської 

діяльності, про вікові етапи розвитку людини, про типи темпераментів, 

особливості поняття „характер”, а також про емоціонально-вольові якості 

особистості, їх проявлення у діяльності та спілкуванні. 

      

 2. Вимоги до знань та вмінь студентів 

На підставі вивчення курсу студенти повинні усвідомити основі 

поняття загальної психології, знати основні властивості психічних процесів, 

мати уявлення про різні типи темпераменту, про вікові періодизації розвитку 

людини, про особливості характеру людини,  про структуру особистості, про 

розвиток психіки і свідомості.  

 

3. Місце курсу в навчальному процесі 

     Курс психологія творчості  читається студентам  1-го  курсу 

філософського факультету денного та заочного відділення у першому та 

другому семестрі. Кінцевий контроль – залік . Даний курс є складовою 

частиною загального навчання студентів, який знайомить їх з основними 

поняттями загальної психології як  науки про різноманітні психічні явища 

людини. 
     

4. Зміст навчальної програми 



        Блок №1. Загальний погляд на психологію як науку. 

Тема 1. Предмет, методи, завдання і основні принципи психологічної науки. 

Психіка і свідомість. Взаємозв’язок психології з іншими науками. Галузі 

психологічної науки. 

Тема 2. Основні етапи становлення психології як науки. Основні 

психологічні школи і напрямки. 

Тема 3.Проблема розвитку в психології. Виникнення психіки. Розвиток 

механізмів психіки. Розвиток психіки в філогенезі. Виникнення і розвиток 

людської свідомості. 

            Блок №2 . Взаємозв’язок біологічного і соціального в людині. 

Тема 4. Проблема особистості в сучасній психології. Поняття про 

особистість. Соціальний статут і соціальні ролі. Структурний аналіз 

особистості. Концепції особистості. 

Тема 5. Біологічне і соціальне в структурі особистості.  Поняття про 

егоідентичність. „Я”- образ і „Я”- концепція. Механізми психологічного 

захисту. 

Тема 6. Темперамент. Поняття про темперамент. Теорії темпераменту. Типи 

темпераментів. Основні властивості темпераменту. Компоненти 

темпераменту. Фізіологічні механізми темпераменту. Роль темпераменту в 

діяльності філософа. 

Тема 7. Характер та здібності. Поняття про характер. Структура характеру. 

Основні риси типового характеру. Природа характеру. Формування 

характеру. Здібності. Поняття про здібності. Структура здібностей. 

Відмінності у здібностях та їх природа. Значення характеру і здібностей в 

діяльності філософа. 

Тема 8. Психологічна природа активності особистості. Потреба як основа 

активності особистості. Психологічна концепція потреб. Ієрархія потреб. 

Мотиваційна сфера особистості. Перемінні мотиваційної сфери. Поняття про 

спрямованість. Концепція мотивів в сучасній психології. Мотиви і соціальні 

позиції. 



Тема 9. Емоційно-вольова сфера особистості. Модифікації емоцій. Основні 

закономірності. Теорії емоцій. Аналіз складної вольової дії. Основні вольові 

властивості особистості та функції волі. Значення волі. Виховування волі.  

Тема 10. Пізнавальна сфера особистості. Пізнавальна діяльність як процес 

відображення предметів і явищ дійсності у мозку людини. Рівні чуттєвого і 

абстрактного пізнання. Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів. 

Класифікація відчуттів. Закони відчуттів. Чуттєвість аналізатора та поріг 

чуттєвості. Поняття про сприймання. Різновиди сприймання. Закони 

сприймання. Спостереження і спостережливість. Типи сприймань і 

спостереження. Патологія сприймання. Відчуття й сприймання в діяльності 

філософа. 

Тема 11. Рівень абстрактного пізнання: мислення та уява. Поняття про 

мислення та його значення. Операційні компоненти мислення. Форми 

мислення. Процес розуміння. Процес розв’язання задач. Види мислення. 

Індивідуальні особливості мислення. Мислення та мовлення. Види і функції 

мовлення. Поняття про уяву.  Фізіологічні основи уяви. Зв’язок уяви з 

предметною діяльністю. Процес утворювання образів уяви. Види уявлення. 

Індивідуальні особливості уяви людини. Мислення та уявлення в діяльності 

філософа. 

Тема 12. Пам ’ять в системі пізнавальної діяльності. Поняття про пам ’ять. 

Питання про механізм пам’яті. Теорії пам ’яті. Види пам ’яті. Порушення пам 

’яті. Запам’ятовування  і його різновиди. Відтворення та його види. 

Забування та його причини. Індивідуальні особливості  пам ’яті. Пам ’ять в 

діяльності філософа.   

Тема 13. Увага як форма психічної діяльності. Поняття про увагу. 

Фізіологічні механізми уваги. Різновиди уваги та їх порівняльні 

характеристики. Характерні особливості уваги. Якості та форми уваги.. 

Уважність як властивість особистості.  Значення уваги в діяльності філософа. 

Блок 3. Особистість у діяльності і спілкуванні. Міжособистісні 

відносини. 



Тема 14. Психологічні основи спілкування. Поняття про спілкування. Види 

спілкування. Задачі. Мети. Способи спілкування: вербальна та невербальна 

комунікація (тілесний обрис, жест, тактильно - м’язова чуттєвість). Функції 

спілкування: комунікативна інтерактивна, перцептивна, ідентифікація і 

рефлексія, стереотипізація. Каузальна атрибуція. Значення спілкування в 

діяльності філософа.   

Тема 15.  Діяльність. Поняття про діяльність. Ціль та мотиви діяльності. 

Структура діяльності. Способи діяльності і процес їх освоєння. Поняття про 

навички. Процес формування вмінь та навичок. Умови формування вмінь та 

навичок. Різновиди вмінь та навичок. Перенос і інтерференція дій. Види 

діяльності. Творчість. Значення творчості в житті людини з точки зору 

філософа. 

Тема 16. Групи і колективи. Поняття про групи та колективи. Види груп та 

їхні функції. Первинні і вторинні групи. Формальні і неформальні групи. 

Функції соціалізації: інструментальна, експресивна і підтримуюча функції. 

Розмір групи і її структура. Соціально – психологічний клімат в групі. 

Фактори, що впливають на клімат групи. Спілкування в групі. Розвиток 

групи в колектив. Основи згуртування колективу. Керівництво та лідерство. 

Тема 17.  Міжособистісні конфліктні ситуації і їхнє подолання. Основні типи 

міжособистісних конфліктів і їхній розвиток. Ціннісні конфлікти інтересів. 

Конфлікти, що виникають через порушення норм і правил взаємодії. 

Фактори, що визначають гостроту конфлікту. Способи дозволу 

міжособистісних конфліктних ситуацій. Стратегії поводження учасників 

конфлікту. Різновиди психічного впливу: зараження, навіювання, 

наслідування.   Розвиток навичок ефективної взаємодії в складних ситуаціях 

людських відносин. Психологічні основи такту. Психологічне сумісництво. 

Інтимні міжособистісні відносини: дружба, любов, ворожнеча, самотність. 

Значення знання шляхів розв’язання конфліктів в діяльності філософа.  

Блок № 4. Узагальнення. 



Тема 18. Самосвідомість особистості та її життєвий шлях. Поняття про 

самосвідомість особистості. Особливості самосвідомості і умови її розвитку. 

Самосвідомість і життєвий шлях. Поняття про вікові етапи та вікові кризи. 

Поняття про зони актуального й найближчого розвитку.  Життєвий шлях як 

самоздійснення  людини. Володіння життєвими цілями як умова збереження 

психічного здоров’я особистості.  
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*  Основи загальної психології  

 (філософський факультет) 1 курс 

20  2     2  

1. Предмет, методи, завдання і основні 

принципи психологічної науки. 

Психіка і свідомість. Взаємозв’язок 

психології з іншими науками. Галузі 

психологічної науки. 

1        

2. Основні етапи становлення психології 

як науки. Основні психологічні школи і 

напрямки.  

1        



3. Проблема розвитку в психології. 

Виникнення психіки. Розвиток 

механізмів психіки. Розвиток психіки в 

філогенезі. Виникнення і розвиток 

людської свідомості. 

1        

4. Проблема особистості в сучасній 

психології. Поняття про особистість. 

Соціальний статут і соціальні ролі. 

Структурний аналіз особистості. 

Концепції особистості. 

1        

5. Біологічне і соціальне в структурі 

особистості.  Поняття про 

егоідентичність. „Я”- образ і „Я”- 

концепція. Механізми психологічного 

захисту. 

1        

6. Темперамент. Поняття про 

темперамент. Теорії темпераменту. 

Типи темпераментів. Основні 

властивості темпераменту. Компоненти 

темпераменту. Фізіологічні механізми 

темпераменту. Роль темпераменту в 

діяльності філософа. 

1        

7. Характер та здібності. Поняття про 

характер. Структура характеру. 

Основні риси типового характеру. 

Природа характеру. Формування 

характеру. Здібності. Поняття про 

здібності. Структура здібностей. 

Відмінності у здібностях та їх природа. 

1        



Значення характеру і здібностей в 

діяльності філософа. 

8. Психологічна природа активності 

особистості. Потреба як основа 

активності особистості. Психологічна 

концепція потреб. Ієрархія потреб. 

Мотиваційна сфера особистості. 

Перемінні мотиваційної сфери. 

Поняття про спрямованість. Концепція 

мотивів в сучасній психології. Мотиви і 

соціальні позиції. 

1        

9. Емоційно-вольова сфера особистості. 

Модифікації емоцій. Основні 

закономірності. Теорії емоцій. Аналіз 

складної вольової дії. Основні вольові 

властивості особистості та функції волі. 

Значення волі. Виховування волі. 

1        

10.  Пізнавальна сфера особистості. 

Пізнавальна діяльність як процес 

відображення предметів і явищ 

дійсності у мозку людини. Рівні 

чуттєвого і абстрактного пізнання. 

Поняття про відчуття. Фізіологічні 

основи відчуттів. Класифікація 

відчуттів. Закони відчуттів. Чуттєвість 

аналізатора та поріг чуттєвості. 

Поняття про сприймання. Різновиди 

сприймання. Закони сприймання. 

Спостереження і спостережливість. 

Типи сприймань і спостереження. 

1        



Патологія сприймання. Відчуття й 

сприймання в діяльності філософа. 

11. Рівень абстрактного пізнання: 

мислення та уява. Поняття про 

мислення та його значення. Операційні 

компоненти мислення. Форми 

мислення. Процес розуміння. Процес 

розв’язання задач. Види мислення. 

Індивідуальні особливості мислення. 

Мислення та мовлення. Види і функції 

мовлення. Поняття про уяву.  

Фізіологічні основи уяви. Зв’язок уяви 

з предметною діяльністю. Процес 

утворювання образів уяви. Види 

уявлення. Індивідуальні особливості 

уяви людини. Мислення та уявлення в 

діяльності філософа. 

2        

12. Пам ’ять в системі пізнавальної 

діяльності. Поняття про пам ’ять. 

Питання про механізм пам’яті. Теорії 

пам ’яті. Види пам ’яті. Порушення пам 

’яті. Запам’ятовування  і його 

різновиди. Відтворення та його види. 

Забування та його причини. 

Індивідуальні особливості  пам ’яті. 

Значення пам’яті в діяльності філософа. 

1        

13. Увага як форма психічної діяльності. 

Поняття про увагу. Фізіологічні 

механізми уваги. Різновиди уваги та їх 

порівняльні характеристики. 

1        



Характерні особливості уваги. Якості 

та форми уваги.. Уважність як 

властивість особистості.  Значення 

уваги в діяльності філософа. 

14. Психологічні основи спілкування. 

Поняття про спілкування. Види 

спілкування. Задачі. Мети. Способи 

спілкування: вербальна та невербальна 

комунікація (тілесний обрис, жест, 

тактильно - м’язова чуттєвість). 

Функції спілкування: комунікативна 

інтерактивна, перцептивна, 

ідентифікація і рефлексія, 

стереотипізація. Каузальна атрибуція. 

Значення спілкування в діяльності 

філософа.   

1        

15. Діяльність. Поняття про діяльність. 

Ціль та мотиви діяльності. Структура 

діяльності. Способи діяльності і процес 

їх освоєння. Поняття про навички. 

Процес формування вмінь та навичок. 

Умови формування вмінь та навичок. 

Різновиди вмінь та навичок. Перенос і 

інтерференція дій. Види діяльності. 

Творчість. Значення творчості в житті 

людини з точки зору філософа. 

1        



16. Групи і колективи. Поняття про групи 

та колективи. Види груп та їхні 

функції. Первинні і вторинні групи. 

Формальні і неформальні групи. 

Функції соціалізації: інструментальна, 

експресивна і підтримуюча функції. 

Розмір групи і її структура. Соціально – 

психологічний клімат в групі. Фактори, 

що впливають на клімат групи. 

Спілкування в групі. Розвиток групи в 

колектив. Основи згуртування 

колективу. Керівництво та лідерство. 

1        

17. Міжособистісні конфліктні ситуації і 

їхнє подолання. Основні типи 

міжособистісних конфліктів і їхній 

розвиток. Ціннісні конфлікти інтересів. 

Конфлікти, що виникають через 

порушення норм і правил взаємодії. 

Фактори, що визначають гостроту 

конфлікту. Способи дозволу 

міжособистісних конфліктних ситуацій. 

Стратегії поводження учасників 

конфлікту. Різновиди психічного 

впливу: зараження, навіювання, 

наслідування.   Розвиток навичок 

ефективної взаємодії в складних 

ситуаціях людських відносин. 

Психологічні основи такту. 

Психологічне сумісництво. Інтимні 

міжособистісні відносини: дружба, 

2        



любов, ворожнеча, самотність. 

Значення знання шляхів розв’язання 

конфліктів в діяльності філософа. 

18. Самосвідомість особистості та її 

життєвий шлях. Поняття про 

самосвідомість особистості. 

Особливості самосвідомості і умови її 

розвитку. Самосвідомість і життєвий 

шлях. Поняття про вікові етапи та 

вікові кризи. Поняття про зони 

актуального й найближчого розвитку.  

Життєвий шлях як самоздійснення  

людини. Володіння життєвими цілями 

як умова збереження психічного 

здоров’я особистості. 

1        

 

6. Засоби поточного контролю – реферативне опитування.  

  

7. Форма підсумкового контролю – залік. 

 

7.1. Перелік залікових питань 

1. Предмет загальної психології як найскладніша сфера 

життєдіяльності людини.  

2. Активність - вирішальна властивість психіки.  

3.  Механізми психіки людини. Їх основні форми та функції. 

4.  Методи психологічної науки.  

5. Основні завдання психологічної науки. 

6.  Основні принципи психологічної науки.  

7. Свідомість і самосвідомість та їх культурно - історична 

обумовленість.  



8. Значення психіки в житті і діяльності людини. 

9.  Місце психології в системі наук. 

10.  Основні галузі психологічної науки. 

11. Етапи розвитку психологічної науки. 

12. Основні психологічні школи і напрямки.  

13. Розвиток механізмів психіки в еволюційному процесі. 

14.  Етапи розвитку нервової системи  як механізму поведінки і 

психічної діяльності. 

15.  Виникнення і розвиток людської свідомості. Передумови 

виникнення. Історичний розвиток. Особливості історичного 

розвитку свідомості. 

16. Концепції особистості в загальній психології. 

17.  Співвідношення понять „людина”, „індивід”, „особистість”, 

„індивідуальність”.  

18. Структурний аналіз особистості.  

19. Біологічне і соціальне в структурі особистості. 

20. Соціальний статут і соціальні ролі.  

21. Поняття про егоідентичність. „Я”- образ і „Я”- концепція. 

Самооцінка особистості.  

22. Механізми психологічного захисту. 

23. Потреба як основа активності особистості. 

24.  Психологічна концепція потреб. Ієрархія потреб. 

25.   Мотиваційна сфера особистості. Перемінні мотиваційної сфери 

26.   Поняття про спрямованість. Враховування впливу мотиваційної 

сфери на прийняття рішення  в діяльності філософа. 

27. Поняття про емоції. Модифікації емоцій. Основні закономірності. 

Теорії емоцій. Враховування впливу емоцій на прийняття рішення в 

діяльності філософа. 



28. Аналіз складної вольової дії. Основні вольові властивості 

особистості та функції волі. Виховування волі. Значення вольових 

аспектів в діяльності людини. 

29. Поняття про темперамент. Теорії темпераменту. Типи 

темпераментів. Основні властивості темпераменту. Компоненти 

темпераменту. Враховування темпераменту в діяльності філософа. 

30. Поняття про характер. Структура характеру. Основні риси типового 

характеру. Природа характеру та його формування. Значення 

характеру в структурі діяльності філософа. 

31. Поняття про здібності. Структура здібностей. Відмінності у 

здібностях та їх природа. Здібності в діяльності філософа. 

32.  Пізнавальна діяльність як процес відображення предметів і явищ 

дійсності у мозку людини. Рівні чуттєвого і абстрактного пізнання. 

Загальна характеристика. 

33. Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів. Класифікація 

відчуттів.  

34. Закони відчуттів. Чуттєвість аналізатора та поріг чуттєвості.  

35. Поняття про сприймання. Різновиди сприймання. Закони 

сприймання. Спостереження і спостережливість в діяльності 

філософа.  

36. Типи сприймань і спостереження. Патологія сприймання. Відчуття й 

сприймання в діяльності філософа.  

37. Поняття про мислення та його значення. Операційні компоненти 

мислення. Форми мислення. Процес розуміння. 

38. Процес розв’язання задач. Види мислення. Індивідуальні 

особливості мислення.  

39. Мислення та мовлення. Види і функції мовлення. Вміння 

висловлювати свої думки в діяльності філософа. 

40. Поняття про уяву.  Фізіологічні основи уяви. Зв’язок уяви з 

предметною діяльністю. Процес утворювання образів уяви. 



41. Види уявлення. Індивідуальні особливості уяви людини. Мислення 

та уявлення в діяльності філософа.  

42. Поняття про пам ’ять. Питання про механізм пам’яті. Теорії пам ’яті. 

Види пам ’яті. Порушення пам ’яті. Запам’ятовування  і його 

різновиди. Відтворення та його види. Забування та його причини. 

43. Індивідуальні особливості  пам ’яті. Значення пам ’яті в діяльності 

філософа. 

44. Поняття про увагу. Фізіологічні механізми уваги. Різновиди уваги та 

їх порівняльні характеристики.  

45. Характерні особливості уваги. Якості та форми уваги.. Уважність як 

властивість особистості. Значення уваги в діяльності філософа. 

46. Поняття про спілкування. Види спілкування. Задачі. Мети. Способи 

спілкування: вербальна та невербальна комунікація (тілесний обрис, 

жест, тактильно - м’язова чуттєвість).  

47. Функції спілкування: комунікативна інтерактивна, перцептивна, 

ідентифікація і рефлексія, стереотипізація. Каузальна атрибуція. 

Значення спілкування в діяльності філософа. 

48. Поняття про діяльність. Ціль та мотиви діяльності. Структура 

діяльності. Способи діяльності і процес їх освоєння.  

49. Поняття про навички. Процес формування вмінь та навичок. Умови 

формування вмінь та навичок. Різновиди вмінь та навичок.  

50. Перенос і інтерференція дій.. Види діяльності. Значення творчості в 

діяльності філософа.  

51. Поняття про групи та колективи. Види груп та їхні функції. 

Первинні і вторинні групи. Формальні і неформальні групи.  

52. Функції соціалізації: інструментальна, експресивна і підтримуюча 

функції. Розмір групи і її структура.  

53. Соціально – психологічний клімат в групі. Фактори, що впливають 

на клімат групи. 



54. Розвиток групи в колектив. Основи згуртування колективу. 

Керівництво та лідерство.  

55. Основні типи міжособистісних конфліктів і їхній розвиток. Ціннісні 

конфлікти інтересів. Конфлікти, що виникають через порушення 

норм і правил взаємодії.  

56. Фактори, що визначають гостроту конфлікту. Способи дозволу 

міжособистісних конфліктних ситуацій. Стратегії поводження 

учасників конфлікту. 

57. Розвиток навичок ефективної взаємодії в складних ситуаціях 

людських відносин. Психологічні основи такту. Психологічне 

сумісництво. 

58. Інтимні міжособистісні відносини: дружба, любов, ворожнеча, 

самотність. Значення знання шляхів розв’язання конфліктів в 

діяльності філософа. 

59. Поняття про вікові етапи та вікові кризи. Поняття про життєвий 

шлях як самоздійснення  людини. 
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