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ВСТУП 

 

Програма вивчення обов'язкової навчальної дисципліни «Загальна і вікова 

психологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

спеціальності Середня освіта (за предметними спеціальностями) 014.01 Українська мова і 

література, 014.02 Англійська мова і література. 

Предмет базується на психологічному знанні, зокрема про психічно-пізнавальні 

процеси, емоційно-вольову сферу особистості та індивідуально-типологічні та вікові 

особливості розвитку особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Загальна і вікова психологія» 

ґрунтується на знаннях теорії й методології філософії (загальні основи, закони і поняття 

діалектики, принципи науково-практичної діяльності, роль особистості в історичному 

процесі, свідомість та самосвідомість, розмаїття наукових теорій і шкіл), психології 

особистості, педагогіки, фізіології ВНД, психофізіології. психодіагностиці.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

модуль № 1 – Загальні основи психології; 

модуль № 2 – Вікова психологія. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни полягає у виробленні навичок аналізу специфіки 

психічних станів і поведінки людини, спілкування і діяльності; ознайомленні з проблемами 

соціально-психологічного мислення; етапами становлення світової психологічної думки, 

ознайомленні студентів із віковою мінливістю психіки 

людини, особливостями формування Я-концепції людини, її пізнавальної та 

емоційно-вольової сфер; забезпечення майбутніх учителів мови теоретичними знаннями з 

основ вікової психології; в усвідомленні студентами сутності знань про методи наукового 

пізнання взагалі і психологічного дослідження зокрема, про застосування цих методів у 

дослідженні психічних явищ, соціальної поведінки. 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна і вікова психологія» є: 

вивчення студентами основних психічних функцій та їх фізіологічних механізмів, 

співвідношення природних і соціальних факторів становлення особистості, розкриття 

соціально-психологічних особливостей груп, особливостей діяльності та спілкування; 

визначення ролі і можливостей психології в самореалізації та самоствердженні людини; 

ознайомлення студентів із емпіричними методами в психології, відпрацювання конкретних 

методик дослідження психічних процесів та методів дослідження особистості; вироблення у 

студентів практичних умінь та навичок щодо проведення самостійних досліджень; сприяння 

дослідницькій діяльності, розвиток самостійності та відповідальності студентів. 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Загальна і вікова психологія» 

студенти набувають інтегральні, загальні та фахові компетентності:  

Інтегральні компетентності: здатнiсть розв'язувати спецiалiзованi тeopeтичні та 

практичнi завдання i проблеми професiйноi дiяльностi в освiтнiй галузi або в процесi 

навчання, що передбачае застосування теорiй та методiв ocвітнix наук i характеризуеться 

комплекснiстю i визначенiстю педагогiчних умов органiзацii навчitльно-виховного процесу в 

загальноосвiтнiй середнiй школi. 

Загальні компетентності: здатнiсть до критичного мислення, аналiзу i синтезу; 

здатнiсть дiяти на ocoвi етичних мipкyвaнь (мотивiв); здатнiсть шукати, обробляти та 

аналiзвати iнформацiю з рiзних джерел; здатнiсть зосереджуватись на якостi та результатi 

при виконапнi завдань; здатнiсть користуватися iнформацiйними технологiями; здатнiсть 

дiяти соцiально вiдповiдально та свiдомо; умiння працювати авнономно i в колективi; 

здатнiсть планувати та управляти власним часом; здатнiсть застосовувати набутi знання на 

практицi. 
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Спеціальні компетентності: здатнiсть до критичного аналiзу, дiагностики та корекцii 

власноi педагогiчноi дiяльностi, оцiнки педагогiчного досвiду (вiтчизняного, зарубiжного) у 

галузi викладання української та англiйської мов та лiтератури з метою професiйноi 

саморегуляцiї й свiдомого вибору шляхiв вирiшення проблем у навчально-виховному 

процесi; здатнiсть виконати власне дослiдження (проект), узагальнювати й оприлюднювати 

результати дiяльностi з розроблення актуальної проблеми (у фахових виданнях, виступах 

тощо); застосовувати елементи теоретичного й експериментального дослiдження в 

професiйнiй дiяльностi; здатнiсть створювати рiвноправний i психологiчно позитивний 

клiмат для навчання, органiзовувати ефективну комунiкацiю мiж учасниками освiтнього 

процесу, дотримуватися етичних норм у професiйнiй дiяльностi та впроваджувати їх в 

освiтнiй простiр i суспiльство; здатнiсть взаємодiяти зi спiльнотами (на мiсцевому, 

регiональному, нацiональному, европейському й глобальному рiвнях) для розвитку 

професiйних знань i фахових компетентностей, використання перспективного практичного 

досвiду й мовно-лiтературного контексту для реалiзацiї навчально-виховних цiлей. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  предмет, завдання і методи загальної психології; поняття психіки, свідомого, 

несвідомого; структуру особистості, її психічно-пізнавальні процеси та індивідуальні 

особливості; рушійні сили та періодизацію розвитку особистості; психологію діяльності, 

спілкування; психологічні процеси, закономірності в групах. 

уміти: володiти творчо-критичним мисленням, творчо використовувати рiзнi тeopiї й 

досвiд (український, зарубiжний) у процесi вирiшення соцiальних i професiйних завдань; 

демонструвати обiзнанiсть з елементами теоретичного й експериментального (пробного) 

лослiдження в професiйнiй сферi та методами їхньої реалiзацiї; демонструвати уміння 

працювати з теоретичними та науково-методичними джерелами (зокрема цифровими), 

знаходити, обробляти, систематизувати й застосовувати в освiтнiй дiяльностi сучасну 

наукову iнформацiю; застосовувати отримані знання при розв’язанні професійних завдань, 

для допомоги у складних життєвих ситуаціях з урахуванням закономірностей та кризових 

періодів життя особистості. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 
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2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1 Загальні основи психології 

 

Тема 1-2 Предмет психології 

1. Особливості та можливості психології. 

2. Предмет психології. 

3. Критичне і творче мислення. 

4. Галузі психології. 

5. Основні принципи та категорії психології. 

6. Методи психології. 

 

Тема 3 Еволюція розвитку психіки 
1. Гіпотези виникнення життя на Землі. 

2.  Рівні розвитку психіки. Елементарна сенсорна чутливість. Перцептивна психіка. 

Види живих істот. Особливості поведінки. 

3. Інстинкти як біологічно обумовлені вроджені програми поведінки. Інстинктивна 

поведінка 

4. Свідомість та її структура. 

 

Тема 4-5 Пізнавальні процеси 

1. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. 

2. Рефлекторна природа відчуттів. Класифікація і властивості відчуттів. 

3. Поняття про сприймання. Особливості та види сприймання. 

4. Пам’ять і її види. Теорії пам’яті щодо її механізмів. 

5. Поняття про увагу. Види, форми, якості уваги. 

6. Загальна характеристика та особливості мислення. 

7. .Поняття, особливості та види уяви. 

8. Емоції та почуття. 

9. Вольовий акт і його структура. 

 

Тема 6 Індивідуально-психологічні особливості особистості 

1. Поняття темпераменту. Характеристика основних типів темпераменту. 

2. Структура характеру. Природа та виявлення характеру. 

3. Поняття про здібності. Якісна і кількісна характеристика. 

 

Тема 7 Особистість у групі 

1. Поняття особистості в психології.  

2. Структура та напрямки вивчення особистості. 

3. Спілкування. 

4. Соціальні групи.  

 

Модуль 2 Вікова психологія 

 

Тема 8 Предмет і методи вікової психології 

1. Предмет, структура і завдання вікової психології. 

2. Методи та проблеми вікової психології. 

3. Історія вікової психології як науки. 

 

Тема 9-11 Теорії вікового психічного розвитку 

1. Зарубіжні теорії розвитку. 

2. Вітчизняні теорії розвитку. 
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3. Проблема віку у психології. 

4. Вікова періодизація життєвого шляху людини. 

 

Тема 11-14 Психологічна характеристика вікових періодів 

1. Психологічна характеристика дитини від народження до 3-х років (період 

немовляти, період раннього дитинства). 

2. Психологічна характеристика дошкільника. 

3. Психологія молодшого школяра. 

4. Психологічні особливості підліткового та юнацького віку. 

5. Психологія дорослості та старості. 

 

3 ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Особливості психології як науки. 

2. Минуле та сучасність психологічної науки. 

3. Еволюція розвитку психіки. 

4-5 Психічні пізнавальні процеси. 

6. Емоційно-вольові процеси. 

7-8 Індивідуально-психологічні особливості особистості. 

9. Психологія взаємодії людей. 

10. Вікова психологія як наука. 

11-12. Теорії вікового психічного розвитку. 

13-16. Психологічна характеристика вікових періодів. 

 

4 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, 

Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2003. – 400 с. 

2. Вікова психологія : навч. посібник / М.В. Савчин, Л.П. Василенко, - К., 2009. – 

360 с. 

3. Вікова психологія [Текст]: навч. посібник / Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., 

Коханова О. П., Пасєка О. В. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ,2012. – 384 с. 

4. Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник / упоряд. : Л. В. Долинська, 

Т. М. Лисянська та ін. – К. : Каравела, 2014. – 488 с. 

5. Волошина В. В. Загальна психологія: практикум / В. В. Волошина, 

Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. − К. : Каравела, 2010. − 280 с. 

6. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский. – М. : 

Педагогика, 1983. – Т. 3 : Проблемы развития психики. – 368 с. 

7. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию : курс лекций / 

Ю. Б. Гиппенрейтер. –М. : Че Ро, 2002. – 336 с. 

8. Деятельность. Сознание. Личность / под ред. А. Н. Леонтьева. – М. : 

Политиздат, 1977. – 304 с. 

9. Заброцький М. М. Основи вікової психології : навч. посіб. / М. М. Заброцький. 

– Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 112 с. 

10. Занюк С. Психология мотивации / С. Занюк. – К. : Ника-Центр, 2002. – 352 с. 

11. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, 

В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко ; за заг. ред. С. Д. Максименка. – К. : Форум, 

2000. – 533 с. 

12. Зелінська Т. М. Практикум із загальної психології / Т. М. Зелінська, 

С. В. Воронова, А. Е. Хурчак. – К. : Каравела, 2008. – 184 с. 

13. Корольчук М. С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / 

М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 320 с. 
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14. Корольчук М. С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я / 

М. С. Корольчук. – К. : ІНКОС, 2002. – 272 с. 

15.  Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності: підруч. для студ. вищих навч. 

закл. / М. С. Корольчук. – К. : Ельга : Ніка-Центр, 2008. – 400 с. 

16. Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія: практикум / 

В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька.  − К. : Каравела, 2009. − 448 с. 

17.  Леонтьев А. М. Потребности, мотивы, эмоции. Психология мотивации и 

эмоций / А. М. Леонтьев ; под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и М. В. Фаликман. – М. : ЧеРО: 

МПСИ: Омега, 2006. – 752 с.  

18. Макарова Л. І. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / Л. І. Макарова, 

Й. М. Гах. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 116 с. 
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