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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Психологія загальна та 

вікова» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки з 

напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності 

виникнення, розвитку і прояву психіки взагалі й свідомості людини як 

конкретно-історичної особистості особливості. Психологія вивчає 

внутрішній світ людини як свідомого суб'єкта суспільного розвитку, який 

слід враховувати у процесі виховання і навчання, при прогнозуванні 

поведінки і діяльності людей. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: психологія пов’язана з філософією, 

анатомією, фізіологією, педагогікою, соціологією та іншими дисциплінами. 

Багатогранний зв'язок психології з іншими науками – філософськими, 

природничими, соціальними – зумовлений тим, що в центрі її уваги стоїть 

людина. 

Програма навчальної дисципліни містить 7 змістових модулів:  

Змістовний модуль 1. Вступ до психології; 

Змістовний модуль 2. Діяльність; 

Змістовний модуль 3. Психологія особистості; 

Змістовний модуль 4. Психічні пізнавальні процеси; 

Змістовний модуль 5. Емоційно-вольові процеси особистості; 

Змістовний модуль 6. Індивідуально-психологічні особливості 

особистості 

Змістовний модуль 7. Вікова психологія. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Психологія загальна та 

вікова” є виклад теоретичних та експериментальних основ психології, 

ознайомлення студентів із найбільш відомими і впливовими психологічними 



моделями, напрямками психології, методами психологічних досліджень, 

структури психіки, особистості. Це допоможе їм краще зрозуміти 

психологічні проблеми людини, особливості її пізнавальної сфери, проблеми 

формування особистості. Отже, основною метою даної дисципліни є 

формування системи знань і вмінь щодо психологічної підготовки студентів, 

необхідної для вирішення практичних, професійних і наукових завдань. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія 

загальна та вікова» є пізнання основних питань загальної психології: 

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

базових знань про психічні явища та факти; формування уявлень про 

психічні процеси як важливі компоненти людської діяльності, про типи 

темпераментів, особливості поняття „характер”, а також про емоціонально-

вольові якості особистості, їх проявлення у діяльності та спілкуванні; 

пізнання основних питань вікової та педагогічної психології: предмету, 

стану, структури, завдань і методів сучасної психології; оволодіння 

студентами важливими знаннями щодо психічного розвитку людини на 

різних етапах онтогенезу, надання відповідних рекомендацій щодо 

попередження спричинених віковими кризами психологічних проблем, а 

також конкретної психологічної допомоги, закономірностей розвитку 

психіки під час навчання та виховання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку; 

орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки; знати, якими методами 

користується психологія; розуміти особливості протікання пізнавальних та 

емоційно-вольових процесів; орієнтуватися у структурі особистісної сфери 

людини; знати вікові особливості і новоутворення в психіці людини; 

особливості вікових криз; психологічні аспекти освітньої діяльності; 

психологічні засади педагогічної та учбової діяльності; розуміти психологію 

соціальних процесів; аналізувати явища громадського життя з позицій 



соціальної психології; розрізняти соціальні і соціально-психологічні явища; 

аналізувати принципові положення основних напрямків світової соціальної 

психології; 

уміти: працювати з науковою літературою, вступати в наукові 

дискусії, вирішувати практичні, професійні і наукові завдання опираючись на 

знання психології; досліджувати сенситивні періоди у розвитку особистості 

та окремих психічних функцій; з'ясовувати індивідуальні відмінності дітей, 

відкривати їхні творчі здібності; досліджувати взаємини дітей і дорослих; 

визначати механізми та закономірності засвоєння учнями соціокультурного 

досвіду, його структурування та збереження в індивідуальній свідомості 

учня; визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного 

розвитку учня та формами і методами впливу на його навчання та виховання; 

визначати психологічні факти, механізми, закономірності розвивального 

навчання; визначати психологічні умови та критерії засвоєння знань, а також 

психологічні засади формування операціонального складу учбової діяльності 

на основі вирішення учбових задач; використовувати діагностичні засоби для 

визначення педагогічних проблем навчання та виховання учнів. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 138 годин /4 кредита 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Предмет і методи психології. Особливості психічного відображення. 

Предмет загальної психології як науки. Поняття про психіку і її основні 

форми та функції. Психічне відображення і його особливості.Принципи, 

завдання, галузі психології. Методи дослідження в психології та їх 

класифікація. 

Розвиток психіки і свідомості. 

Історичний розвиток психіки та свідомості. Будова та особливості ЦНС 

людини.  

Психологічний аналіз діяльності.  



Поняття про діяльність та її структуру. Активність людини та її 

джерела. Різновиди діяльності та їх характеристика. Освоєння діяльності 

людиною, зовнішні і внутрішні компоненти діяльності. 

Особистість та її структура.  

Загальне поняття про особистість. Її основні ознаки. Структура 

особистості (авторські теорії). Активність і спрямованість особистості. 

Основні форми спрямованості.Самооцінка і рівень домагань 

особистості.Формування особистості. Рушійні сили розвитку особистості, 

чинники і передумови. 

Відчуття. Поняття про відчуття. Чому психічний процес “відчуття” 

належить до чуттєвого пізнання? 

Фізіологічні основи відчуттів. Чутливість та її пороги. Закон Вебера-

Фехнера. Основні властивості відчуттів. Фактори, що визначають відчуття. 

Роль відчуттів у житті і діяльності людини. 

Сприймання. 

Поняття про сприймання та його функції. Значення сприймання в житті 

людини. Спільне та відмінне між сприйманням та відчуттям. Види і 

властивості сприймання. Чинники які визначають обєктивні та субєктивні 

умови сприймання. Аперцепція у процесах сприймання. Ілюзія у сприйманні 

та її механізм. 

Мислення.  

Поняття про мислення як вищої інтегруючої форми психіки. 

Соціальний характер мислення. Зв’язок мислення і мови. Розумові дії та 

операції мислення. Форми мислення і їх характеристика. Класифікація видів 

мислення. 

Пам'ять. 

Пам'ять у системі психічних процесів і властивостей особистості. 

Фізіологічні основи пам'яті. Теорії памяті. (фізична, біохімічна, асоціативна, 

теорія нейронних моделей та ін.) Характеристика процесів пам'яті та їхніх 



закономірностей. Різновиди памяті. Типи образної пам'яті. Індивідуальні 

особливості пам'яті 

Увага. 

Увага як пізнавальний процес, психічний стан, властивість особистості. 

Фізіологічні основи уваги. Теорія І.П. Павлова та А.А. Ухтомського. Функції 

уваги. Види і властивості уваги. Особливості розвитку уваги. Фактори 

привертання уваги особистості. Діагностика уваги та її основних 

властивостей. 

Уява.  

Поняття про уяву. Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю. Фізіологічне 

підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси. Процес створення образів уяви. 

Різновиди уяви. Уява і особистість. 

Мовлення.  

Поняття про мову та її функції. Основні елементи мови. Фізіологічні 

механізми мовної діяльності. Мова і мовлення. Види мовлення. 

Взаємозв’язок мови і мислення.  

Емоції та почуття. 

Поняття про емоції та почуття. Їхнє значення в життєдіяльності 

людини. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів. Особливості вираження 

емоцій і почуттів. Класифікація емоцій і почуттів. Форми переживання 

почуттів та особливості емоційної сфери особистості. Вищі почуття та їхня 

характеристика. 

Воля.  

Загальне поняття про волю. Довільні та мимовільні дії та їх 

особливості. Основні етапи складного вольового акту. Вольові якості 

особистості та їх характеристика. Безвілля, його причини і переборення. 

Темперамент. 

Поняття про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. 

Характеристика основних типів темпераментів. Основні властивості 

темпераменту. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності. 



Характер. 

Поняття про характер людини. Структура характеру. Основні риси 

типового характеру. Типове та індивідуальне у характері людини. 

Формування характеру. 

Здібності.  

Поняття про здібності. Структура здібностей. Різновиди здібностей. 

Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови. 

Розвиток здібностей у навчально-виховному процесі. Розвиток здібностей та 

гармонічний розвиток особистості. Здібності та профорієнтація. 

Предмет, завдання, методи вікової та педагогічної психології. 

Предмет вікової психології та педагогічної психології. Структура 

сучасної вікової та педагогічної психології. Завдання сучасної вікової та 

педагогічної психології. Методи вікової та педагогічної психології. 

Проблема психічного розвитку дитини. 

Загальне поняття про психічний розвиток. Рушійні сили психічного 

розвитку. Загальні закономірності психічного розвитку. Нерівномірність 

розвитку психіки. Сенситивні періоди. Теорії психічного розвитку. Основні 

підходи до проблеми психічного розвитку дитини. Теорія розвитку вищих 

психічних функцій Л.С.Виготського. Психічний розвиток і навчання. 

Психічний розвиток дитини немовлячого періоду та дитини 

раннього віку. 

Психологія немовлячого періоду. Період новонародженості. „Комплекс 

пожвавлення” та його компоненти. Соціальна ситуація розвитку та провідна 

діяльність немовляти. Розвиток психічних процесів немовляти: сприйняття, 

пам'яті, поява елементів мислення. Новоутворення віку немовляти. Криза І 

року. Перехід до раннього віку. Психічний розвиток дитини раннього віку. 

Предметна діяльність як провідна в ранньому віці. Розумовий розвиток 

дитини. Спілкування з дорослим: ситуативно-ділова форма спілкування. 

Розвиток особистості в ранньому віці. Криза 3 років. 

 



Психологічний розвиток дитини дошкільного віку. 

Рольова гра як провідна діяльність дошкільного віку. Смисл та 

значення гри для психічного розвитку дошкільника. Розвиток гри на протязі 

дошкільного віку. Розвиток особистості дошкільника. Форми спілкування з 

дорослими: позаситуативно-пізнавальне та позаситуативно-особистісне. 

спілкування з однолітками. Особистісні новоутворення дошкільника: 

супідрядність мотивів, самооцінка. Психологічна готовність дитини до 

навчання у школі. 

Психологія дитини молодшого шкільного віку. 

Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Учбова діяльність – 

провідна в молодшому шкільному віці. Структура учбової діяльності та її 

аналіз. овоутворення віку: довільність, внутрішній план дій, рефлексія та 

самоконтроль. Розвиток пізнавальних процесів. Розвиток особистості 

молодшого школяра. Самооцінка. Емоційна сфера. Розвиток волі. 

Міжособистісні стосунки в групі молодших школярів. 

Психологія підлітка. 

Загальна характеристика підліткового віку як перехідного. Особливості 

стосунків з дорослими та однолітками в підлітковому віці. Розвиток 

особистості підлітка: сфера мотивів та інтересів, самосвідомість, воля, 

почуття. Розумовий розвиток. Головні новоутворення підліткового віку. 

Інтимно-особистісне спілкування. 

Психічний розвиток і становлення особистості в юнацькому віці. 

Загальні властивості юнацького віку. Специфіка соціальної ситуації 

розвитку старшокласників. Психологічні новоутворення юнацького віку. 

Психологічні проблеми професійного вибору. Розвиток особистості та 

інтелектуальний розвиток юнаків. Формування світогляду. Самовизначення 

та пошук життєвого шляху.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік – 2 семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) Теоретичні (тести, ситуаційні задачі, усні відповіді) 
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графічні зображення) 

3) Творчі (реферат, презентації, доповіді) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


