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1.  Коротка анотація до курсу 

Загальна та вікова психологія – це дисципліна, яка вивчає психічні процеси, стани та вікові особливості людини. 

Під поняттям психіки розуміють психічні явища, які формуються та здійснюються у мозку людини. Вивчення 

особливостей психічного стану та різноманітних психічних і вікових особливостей людини є однією з найактуальніших 

та найважливіших завдань психологічної науки на сучасному етапі її розвитку.  

Курс «Загальна та вікова психологія» має теоретичну та практичну частини. У теоретичній частині студент повинен 

ознайомитись з теоретичними положеннями по програмі курсу, а на практичній частині дослідити та закріпити знання 

надані на лекціях  з курсу психології. Навчальна дисципліна «Загальна та вікова психологія» складається з двох розділів: 

Розділ 1-  Загальна психологія та Розділ 2 - Вікова психологія. Розділ 1 Загальна психологія складається з змістовного 

модуля 1: Предмет сучасної психології – людина як суб’єкт психічного життя, змістовного модуля 2: Пізнавальна та 

регулятивна функція психіки людини та змістовного модуля 3: Індивідуально-психологічні особливості людини. Розділ 2  

складається з змістовного модуля: Завдання, методи, основні категорії вікової психології. Через вивчення дисципліни 

забезпечується удосконалення такої загальної компетентності К07 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Курс психології викладається протягом одного семестру по закінченню складається іспит.  

Освітні технології, що використовуються під час навчання: проблемне навчання, аудіо-візуальні технології, 

технологія студентоцентрованого навчання тощо. 

У залежності від виду занять використовуються наступні методи:  

– на лекціях – різні види бесід, розповідь, пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладу, 

ілюстрація, проблемні запитання, мультимедійні презентації; 

– на практичних заняттях – тестування (психологічне), ігрові методи, тренінги, ділові ігри, виконання практичних 

вправ репродуктивного та творчого характеру, організації роботи у малих групах; 

– у ході самостійної навчально-пізнавальної діяльності – вивчення навчальної та наукової літератури, використання 

довідникових джерел, відбір матеріалу, його аналіз, систематизація, класифікація, конспектування, виконання вправ, 

пошук відповідей на запитання. 

Формування у майбутніх фахівців системи знань з загальної та вікової психології має стати основою для вивчення 

психодіагностики і формування вмінь та навичок науково обґрунтованого підходу до організації навчання та виховання 

учнів, використання методів психології в майбутній практичній роботі.  

 

 

 



2.  Мета та цілі курсу  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Загальна та вікова психологія»  є удосконалення здатності вчитися та 

оволодівати сучасними знаннями; здатності спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення.  

Завдання:  

– сформувати розуміння системи основних психологічних понять,  закономірностей та особливостей психічної 

діяльності людини; 

– ознайомлення майбутніх фахівців з загальною та віковою психологією як науковим дисциплінами та їх 

методами; 

– забезпечити здатність практичного застосування отриманих психологічних знань у професійній діяльності; 

– виробити навички складання психологічного профілю та підбору психологічного інструментарію для нього 

відповідно до вікових особливостей  у сфері освітнього процесу; 

– сприяння плановому впровадженню наукових знань психології в практику майбутньої діяльності.   

 

3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 

 

4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПР 10. Знати основи 

психології, педагогіки, а 

також фундаментальних і 

прикладних наук 

(відповідно до 

спеціалізації) на рівні, 

необхідному для 

досягнення інших 

результатів навчання, 

ПР 10.1. знання особливостей різних методів загальної та вікової психології; 

ПР10.2. знання основних положень загальної та вікової  психології, їх фундаментальних 

понятть, основних законів та теорії;  

ПР 10.3. знання якісних, структурних, класифікаційних характеристик психічних явищ і 

процесів; 

ПР 10.4. розуміння наукового та практичного значення загальної та вікової психології;  

ПР 10.5. вміння оперувати категоріями загальної та вікової психології для поглибленого 

вивчення суті явищ, процесів щодо формування та розвитку особистості;  

ПР 10.6. вміння орієнтуватись у підходах психологічних теорії і практики загальної та 



Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

передбачених цим 

стандартом та освітньою 

програмою. 

 

вікової психології. 

ПР 10.7. вміння планово впроваджувати наукові знання з загальної та вікової психології 

в практику майбутньої діяльності; 

ПР 10.8. володіти навичками діагностики індивідуальних особливостей особистості та 

міжособистісних взаємин в колективах. 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 40 Експрес-опитування  

Практичні заняття 50 Підготовка презентації та публічна демонстрація презентації на 

практичному занятті, публічний виступ на практичному занятті з 

науковою доповіддю, виконання вправ в робочому зошиті. 

Самостійна робота 90 Підготовка до лекції та практичного заняття, виконання самостійних 

завдань, робота на сайті дистанційного навчання (тестові завдання, 

завдання творчого характеру), наукова робота. 

Всього 180 (6 кредитів) Підсумковий контроль: екзамен  



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік навчання) 
Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна 

/ 

вибіркова 

2021/2022 2 3 (осінь) Спеціальність 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 
Освітні програми: Професійна освіта (Дизайн), Професійна 

освіта (Технологія виробів легкої промисловості), Професійна 

освіта (Харчові технології), Професійна освіта (Комп’ютерні 

технології), Професійна освіта (Транспорт), Професійна освіта 

(Машинобудування), Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна 

справа), Професійна освіта (Зварювання), Професійна освіта 

(Економіка), Професійна освіта (Товарознавство), Професійна 

освіта (Управління підприємствами сфери обслуговування), 

Професійна освіта (Енергетика), Професійна освіта (Нафтогазова 

справа), Професійна освіта (Охорона праці), Професійна освіта 

(Метрологія, стандартизація та сертифікація), Професійна освіта 

(Електроніка, радіотехніка та телекомунікації), Професійна освіта 

(Електротехніка та електромеханіка) 

вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити: 

1. Біологія та екологія (шкільна програма). 

2. Природничі науки (шкільна програма). 

 

8. Постреквізити:  

1. Психодіагностика. 

2. Професійна педагогіка. 

3. Методика професійного навчання. 

 



9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – використання проектора, наявність оболонки Moodl для 

роботи в системі дистанційного навчання. 

 

10. Політики курсу – здобувач освіти має складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб. Надавати для оцінювання лише результати власної роботи, під час написання письмових робіт 

вказувати першоджерела. Детально ознайомитися з вимогами можна за наступними посиланнями: 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української 

інженерно-педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

Специфічна політика освітньої програми, полягає в тому, що тестові завдання, які виконуються в системі 

дистанційного навчання мають часові обмеження. Якщо студент не встиг своєчасно відповісти на тестові завдання, то він 

не отримує за них балів в системі дистанційного навчання, але може отримати бали за виконання тестових завдань під час 

очної консультації. Творче завдання з курсу виконується студентом самостійно. Роботи які є плагіатом не зараховуються 

викладачем. 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Модуль 1. Загальна психологія 

Змістовий модуль 1. Предмет сучасної психології – людина як суб’єкт психічного життя. 

1 

Лекція 1 Предмет і методи психології. 1 

Практичне 

заняття 1 

Вивчення методів дослідження в психології. Спостереження. Експеримент. Бесіда. 

Анкета. Тест. 

2 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до практичної роботи 1: підготовка доповідей за темою. Складання 

тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

2 

Лекція 2 Психіка.  1 

Практичне 

заняття 2 

Розвиток психіки і свідомості 2 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до практичної роботи 2: Самостійно опрацювати тему: «Свідомість»  

робота з обов’язковою та додатковою літературою. Складання тлумачного словника на 

англійській мові за темою лекції.  

4 

3 

Лекція 3 Діяльність та її види. 2 

Практичне 

заняття 3 

Психологічний аналіз діяльності 2 

Самостійна 

робота 3 

Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему: «Потреби і мотиви». 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 

4 

Лекція 4 Особистість і її психологічна структура. 2 

Практичне 

заняття 4 

Особистість і її психологічна структура 2 

Самостійна 

робота 4 

Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему: «Поняття «особистість» в 

психології», робота з обов’язковою та додатковою літературою.  Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 Лекція 5 Спілкування та мовна діяльність. 2 



5 Практичне 

заняття 5 

Дослідження особливостей спілкування.  Визначення комунікативних якостей 

особистості 

2 

Самостійна 

робота 5 

Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему: «Функції спілкування». 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 

6 

Лекція 6 Міжособистісні стосунки у групах людей. 2 

Практичне 

заняття 6 

Соціометричний метод дослідження статусу  

людини в малій групі 

2 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до практичної роботи 6: підготовка питань для обговорення - 

соціометричний метод дослідження у вивченні внутріколективних зв’язків між 

членами коллективу. Складання тлумачного словника на англійській мові за темою 

лекції. 

4 

Всього за змістовий модуль 1 – 46 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 12 год., СР – 24 год.)  

Змістовий модуль 2. Пізнавальна та регулятивна функція психіки людини. 

 

7 

 

Лекція 7 Увага та її закономірності. 2 

Практичне 

заняття 7 

Увага та її закономірності 2 

Самостійна 

робота 7 

Доповнити конспект лекцій. Анотація додаткової літератури. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 

8 

Лекція 8 Відчуття і сприймання. 2 

Практичне 

заняття 8 

Відчуття і сприймання. 2 

Самостійна 

робота 8 

Доповнити конспект лекцій. Анотація додаткової літератури. Складання тлумачного 

словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 

9 

Лекція 9 Пам’ять та її закономірності. 2 

Практичне 

заняття 9 

Пам’ять та її закономірності. 2 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до практичної роботи 9: підготовка питань для теоретичного обговорення. 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 

10 

Лекція 10 Мислення та його види і форми. 2 

Практичне Мислення та його види і форми. 2 



заняття 10 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до практичної роботи 10: підготовка питань для теоретичного обговорення. 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 

11 

Лекція 11 Уява. 2 

Практичне 

заняття 11 

Уява. 2 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до практичної роботи 11: підготовка питань для теоретичного обговорення. 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 

12 

Лекція 12 Емоції та почуття. 2 

Практичне 

заняття 12 

Емоції та почуття. Діагностика емоційних станів 2 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до практичної роботи 12: підготовка питань для теоретичного обговорення. 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 

13 

Лекція 13 Вольові процеси. 2 

Практичне 

заняття 13 

Вольові процеси 2 

Самостійна 

робота 13 

Підготовка до практичної роботи 13: підготовка питань для теоретичного обговорення. 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

Всього за змістовий модуль 2 – 56 год. (лекцій – 14 год., ПЗ – 14 год., СР – 28 год.) 

Змістовий модуль 3. Індивідуально-психологічні особливості людини. 

 

14 

Лекція 14 Темперамент. 2 

Практичне 

заняття 14 

Темперамент 4 

Самостійна 

робота 14 

Підготовка до практичної роботи 14: підготовка питань для теоретичного обговорення. 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

 

15 

Лекція 15 Характер. 2 

Практичне 

заняття 15 

Характер 4 

Самостійна 

робота 15 

Підготовка до практичної роботи 15: підготовка питань для теоретичного обговорення. 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

5 



 

16 

Лекція 16 Здібності. 1 

Практичне 

заняття 16 

Здібності 2 

Самостійна 

робота 16 

Підготовка до практичної роботи 16: підготовка питань для теоретичного обговорення. 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

 

17 

Лекція 17 Спрямованість особистості. 1 

Практичне 

заняття 17 

Спрямованість особистості 2 

Самостійна 

робота 17 

Підготовка до практичної роботи 17: підготовка питань для теоретичного обговорення. 

Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

5 

Всього за змістовий модуль 3 – 38 год. (лекцій – 6 год., ПЗ – 12год., СР – 20 год.) 

Модуль 2. Вікова психологія 

Змістовий модуль 4. Завдання, методи, основні категорії вікової психології 

 

18 

Лекція 18 Предмет, завдання та категорії  вікової психології. 2 

Практичне 

заняття 18 

Визначення особливостей темпераменту та характеру учнів 2 

Самостійна 

робота 18 

Доповнити конспект лекцій. Анотація додаткової літератури за темою. Складання 

тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 

19 

Лекція 19 Методи вікової психології. 2 

Практичне 

заняття19  

Визначення  агресивності та особливостей поведінки у підлітковому та юнацькому віці 2 

Самостійна 

робота 19 

Доповнити конспект лекцій. Робота з обов’язковою та додатковою літературою за 

темою лекції. Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

4 

 

20 

Лекція 20 Підстави і схеми періодизації психічного розвитку. 2 

Практичне 

заняття20  

Дослідження психологічних особливостей когнітивних процесів учнів 2 

Самостійна 

робота 20 

Аналітичний огляд наукових статей з теми лекції. Складання тлумачного словника на 

англійській мові за темою лекції. 

4 

 

21 

Лекція 21 Вікові особливості становлення особистості. 4 

Практичне Визначення психологічного клімату та міжособистісних відносин у учнівській групі. 6 



заняття 21 Вивчення структури мотивації особистості учня. 

Самостійна 

робота 21 

Підготовка до практичної роботи 21: підготовка презентації наукової доповіді за 

темою. Складання тлумачного словника на англійській мові за темою лекції. 

6 

Всього за змістовий модуль 4 – 58 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 12 год., СР – 18 год.)  

Всього з навчальної дисципліни  – 180 год. (лекцій – 40 год., ПЗ – 50 год., СР – 90 год.)  

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/еказамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Робота на лекціях (конспект лекцій) 0-3 

2. Активна робота на лекції, участь в експрес опитуванні 0-15 

3. Підготовка презентації наукової доповіді 0-2 

4. Наукова доповідь 0-3 

5. Виконання вправ на практичних заняттях 0-25 

6. Складання тлумачного словника на англійській мові 0-5 

7. Робота на сайті дистанційного навчання (тестові завдання - №1, №2, №3 та завдання творчого 

характеру  по 0-5 балів) 

0-20 

8. Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   зараховано 



82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Заповнений робочий зошит або конспект лекцій за всіма темами. 

3) Заповнений тлумачний словник на англійській мові за всіма темами.  

4) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше ніж на 35 балів. 

 

13. Питання до екзамену 

1. Визначення психології як науки (Предмет психології. Виникнення психології як самостійної науки. ) 

2. Принципи, задачі,структура сучасної психологічної науки. 

3. Стадії  і рівні розвитку психіки в тваринному світі. Типи  поведінки. 

4. Виникнення і історичний розвиток свідомості людини.  

5. Проблема несвідомого в психології.  

6. Методи психології.  

7. Поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність» та їх співвідношення.  

8. Психологічна структура особистості.  

9. Співвідношення біологічного та соціального в структурі особистості.  

10. Особистість як самокерована система («Я-концепція») 

11.  Потреба як джерело активності. Класифікація потреб.  



12.  Інтереси, види інтересів.  

13. Мотиви як конкретний прояв потреб. Класифікація мотивів.  

14.  Поняття спілкування, види спілкування.  

15. Функції спілкування. 

16. Спілкування як обмін інформацією (спілкування і мова, вербальна і невербальна комунікація і т.д.) 

17. Спілкування як міжособистісна взаємодія.  

18. Спілкування як розуміння людьми один одного. 

19. Групи і їх класифікація.  

20. Основні характеристики груп (психологічна згуртованість, ціннісно-орієнтаційна єдність, психологічна сумісність, 

соціально - психологічний клімат.)  

21.  Рівень розвитку групи – характеристика сформованості між особових відносин в процесі діяльності. 

22. Особистість керівництва і стиль керівництва в групах.  

23.  Методи вивчення міжособових  відносин в групах.  

24. Соціально-психологічний клімат в групах. 

25. Поняття о діяльності. Психологічна характеристика діяльності.   

26.  Види діяльності. 

27. Структура діяльності людини. Знання,вміння, навички. 

28. Учбова діяльність і її психологічні особливості. 

29.  Професійна діяльність.   

30.  Поняття про увагу, фізіологічні основи уваги.  

31.  Види уваги, властивості уваги. 

32. Розвиток уваги і способи управління їм в учбовій і професійній діяльності. 

33.   Поняття про відчуття, класифікація відчуттів на види.  

34. Анатомо-фізіологічні механізми відчуттів. Рецептори та аналізатори. 

35. Закономірності відчуттів. 

36.  Сенсорна організація особистості. 

37.  Основні особливості сприйняття (предметність, цілісність, константність, вибірковість, осмисленість). 

38. Сприйняття простору, часу і руху. Ілюзії. 

39. Розвиток сприйняття. Закон сприйняття. 

40.  Поняття та види пам’яті. 



41. Характеристика процесів пам’яті і їх  закономірностей.  

42.  Фізіологічні механізми пам’яті.  

43.  Індивідуальні особливості пам’яті. 

44.  Розвиток  пам’яті. 

45.  Поняття та види мислення. 

46.  Змістовне та операциональні компоненти мислення.  

47. Рішення розумових задач. 

48. Творче мислення. 

49.  Розвиток мислення. 

50.  Поняття, види та прийоми уяви.  

51. Уява і творчість. 

52. Поняття і види емоційних переживань.  

53. Емоційні стани, особливості і властивості особистості. 

54. Чуття і потреби особистості. Роль почуттів в пізнавальній та практичній діяльності людини. 

55. Фізіологічні механізми чуття. Роль кори і подкорки в їх регуляції.  

56. Класифікація чуття.  

57. Поняття о волі, природа вольового впливу. 

58. Фізіологічні механізми вольової  діяльності. 

59. Вольові властивості особистості, аналіз складної вольової діяльності. 

60. Поняття про темперамент та його типи. 

61.  Фізіологічні основи темпераменту. 

62. Взаємозв’язок  темпераменту і інших. 

63. Поняття і типологія характеру.  

64. Структура характеру. 

65. Індивідуальне і типове в характері.  

66. Поняття і види здібностей. 

67. Концепція здібностей. 

68. Задатки і здібності,структура здібностей. 

69. Розвиток і формування здібностей.  

70. Сформулюйте предмет вікової психології.  



71. Назвіть основні задачі вікової психології.  

72. Поясніть відмінність понять  - «вікова психологія» та «психологія розвитку»? 

73. Назвіть організаційні методи вікової психології. 

74. Назвіть експериментальні методи вікової психології. 

75. Назвіть методи аналізу вікової психології. 

76. Назвіть інтерпретаційні методи вікової психології. 

77. Охарактеризуйте сучасну періодизацію вікових  циклів людини. 

78. Охарактеризуйте особливості  становлення особистості у період дитинства. 

79. Охарактеризуйте особливості  становлення особистості у підлітковий період. 

80. Охарактеризуйте особливості  становлення особистості у період юності. 

81. Охарактеризуйте особливості  розвитку особистості у період дорослості. 

 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Варій М.Й. Загальна психологія. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 312 с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів/ О. В. Скрипченко [та ін.]; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 3-тє вид., випр. і доп.. - К.: Каравела, 2012. - 400 с. 

3. Видра О. Г. Вікова та педагогічна психологія: [навч. посібник для вищих навч. закладів] / О. Г. Видра; Чернігівський 

нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. – К. : Центр учбової літ., 2011. – 112 с. 

4. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. 2-ге вид. – Вінниця: Нова Книга, 2018. — 280с 

5. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія. Курс лекцій: [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. 

Кутішенко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літ., 2018. – 128 с. 

6. Основи психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Киричук, В. А. Роменець, В. О. Татенко [та ін.] ; за заг. 

ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – 8-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2016. – 631 с.  

7. Психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Л. Трофімов, В. В.´Рибалка, П. А. Гончарук та ін. ; за ред. Ю. Л. 

Трофімова. – 7-е вид., стер. – К. : Либідь, 2015. – 558 с.  



8. Токарева Н. М. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н. 

М. Токарева, А. В. Шамне. – К., 2017 – 548 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Дуткевич Т. В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності. 2-ге вид. Навч. посіб. — К.: Центр 

учбової літератури, 2019. — 255 с. 

2. Загальна психологія: Практикум: Навч.посіб. / Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. - Київ: 

Каравела, 2006. – 280 с. 

3. Мясоед П. А. Психологічне пізнання. Історія, логіка, психологія: навч. посібник для вищих навч. закладів- Київ: 

Либiдь, 2016. - 560 с. 

4. Остапенко І.В. Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді: методичний посібник / І.В. Остапенко; 

Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - Кропивницький : 

Імекс-ЛТД, 2019. - 92 с. 

5. Поліщук С. А. Методичний довідник з психодіагностики: навч.-метод. посібник для вищих навч. закладів/ С. А. 

Поліщук. - Суми: Унiверситетська книга, 2009. – 442с.  

6. Практикум із загальної психології / За ред. Т.І.Пашукової. - 2-ге вид, стер. – Київ : Т-во 'Знання', КОО, 2006. – 203с. 

7. Роменець В. А. Історія психології ХХ століття: навч. посібник для вищих навч. закладів- Київ: Либiдь, 2017. - 1056 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Журнал «Практична психологія та соціальна робота» http://psyjournals.org.ua  
2. Студентська електронна бібліотека «Читалка» http://chitalka.info/psy.html 
3. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" http://psylib.kiev.ua/  
4. Сайт дистанційної освіти УІПА http://do.uipa.edu.ua/ 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

Завідувач кафедри     Наталія БРЮХАНОВА 

http://psyjournals.org.ua/
http://chitalka.info/psy.html
http://psylib.kiev.ua/
http://do.uipa.edu.ua/

