НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Психологія
КАФЕДРА

гуманітарних дисциплін
РОЗРОБНИК

Кальянов Анатолій Володимирович
д.м.н., професор

kalianov.a@inbox.dsum.edu.ua

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

години контактна робота з
викладачем (16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

годин самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

перший

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

нормативна для спеціальностей: 051 «Економіка», 054 «Соціологія», 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075
«Маркетинг», 231 «Соціальна робота».
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування та розвиток гармонійної творчої особистості майбутніх фахівців на засадах
системи знань і набуття практичних навичок в галузі фундаментальної, креативної та
акмеїчної психології.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Основні положення фундаментальної психології.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Вступ до психології та її теоретико-методологічні основи.
Психологія та концепції особистості, її змістовні ознаки.
Спілкування в діяльності людини, його різновиди та функції.
Психологія груп, колективів, психічні стани керівника та підлеглого.

Модуль 2. Механізми психічного відображення, проектування майбутнього,
опредметнення психічних утворень.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.

Методологічні засади психічного відображення людини.
Формування та розвиток індивідуальних якостей особистості.
Розвиток психіки, креативний потенціал та інноваційні технології
освіти.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

- опанування понятійно-категоріального апарату психології;
- формування системи знань про закономірності, механізми, психічні факти та явища в житті
людини;
- уявлення про засади здійснення психологічної допомоги особам, які перебувають у кризових
життєвих обставинах та екстремальних ситуаціях;
- вміння аналізувати психічні процеси, властивості і стани в їх єдності та розбіжності;
- формування копінг- стратегій успішної поведінки та діяльності в групах та колективах;
- набуття вмінь проводити дослідження та експерименти за допомогою сучасного
методологічного інструментарію та методів психології;
- опанування навичок діагностики конфліктних ситуацій, роботи з конфліктом.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

лекції;
семінарські і практичні заняття;
тренінги, ділові ігри, симуляції;
проблемно-пошукові, дослідницькі, репродуктивні, пояснювально-ілюстративні методи.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зізначною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
Рейтинговабал
національна
ьна шкала
шкала
оцінювання
оцінювання
Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна література:

1. Вітенко І. С., Чабан О. С. (ред.) Основи загальної і медичної
психології. Підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти I-IV рівнів
акредитації. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с. URL:
http://kingmed.info/knigi/Psihologiya/book_2302/Osnovi_zagalnoyi_i_m
edichnoyi_psihologiyi-Vitenko_IS_-2003-pdf
2. Дубровська Д. М. Основи психології: навч. посіб. / Д. М.
Дубровська. Львів: Світ, 2001. 280 с. URL:
https://studentlib.com/chitat/uchebnoe_posobie-141193osnovi_psihologii.html
3. Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О. В.
Тімченка. К.: ТОВ «Август Трейд», 2007. 502 с. URL:
http://extrpsy.nuczu.edu.ua/sites/all/books/extrpsy.pdf
4. Життєві кризи особистості: навчальний посібник / О. О. Байєр.
Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. 244 с. URL:
https://www.researchgate.net/profile/Oxana_Bayer/publication/3224889
42_Zittevi_krizi_osobistosti_navcalnij_posibnik/links/5a5b9370a6fdcc3b
fb6376a8/Zittevi-krizi-osobistosti-navcalnij-posibnik.pdf
5. Корольчук М. С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми,
методики / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. К.: НікаЦентр.2009. 320 с.
6. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності. / М. С. Корольчук. К.:
Ельга; Ніка-Центр, 2008. 400 с. URL:
http://studentam.net.ua/content/category/24/322/86/50/50/
7. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. для ВНЗ. 3-тє
вид., переробл. І допов. (реком. МОНУ) / С. Д. Максименко. К.:
Центр учбової літератури,2008. 272 с. URL:
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/875/Maksimenko_S.D.__Zagal%27na_psihologiya.pdf
8. Перша психологічна допомога: посібник для працівників на місцях.
К.: Унів. Вид-во Пульсари, 2017. 64 с. URL: https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/44615/9786176150787ukr.pdf;jsessionid=0ECB8
5064F3AF71E729C31365B1D4BBC?sequence=72
9. Прикладна психологія: навчальний посібник / В. М. Павленко та ін.
Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 532 с. URL:
https://www.univer.kharkov .ua/images/redactor/news /2016-0413/Pavlenko.pdf
10. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових
травматичних подій: методичний посібник / З. Г. Кісарчук, Я. М.
Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… Царенко Л. Г.; за ред.
З. Г. Кісарчук. К.: ТОВ “Видавництво “Логос”. 207 с.
11. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки: навчальний.
посібник. / О. М. Степанов, М. М.Фіцула. К.: Академвидав, 2006.
520 с. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/417343.pdf

Англомовні
джерела:

1. Introduction to Human Behavior Introduction to Psychology (PSYC
200), Dr. Chris Grace. Lecture #3: Introduction to Human Behavior.
URL: https://youtu.be/OlW917n6mpA
2. Introduction to Psychology. Professor Paul Bloom welcomes students
and presents the course as a comprehensive introduction to the
study… URL: https://youtu.be/P3FKHH2RzjI
3. Health Psychologoy Videos. PSYC 4183 Health Psychology (26
навчальних відео). URL:
https://www.youtube.com/watch?v=eYG0ZuTv5rs&list=PL7s
De0TA6sMiLTFpmvlx2QrCj54ww0yys
4. JCS - Criminal Psychology (відеоканал з судової психології). URL:
https://www.youtube.com/c/PrisonTV/about
5. Lecture 01-Introduction to Cognitive Psychology This Lecture
addresses the following questions which are essential to think about
and understand before proceeding the course. URL:
https://youtu.be/JKx7ddf5m7A
6. Practical Psychology (відеоканал з практичної психології). URL:

https://www.youtube.com/c/PracticalPsychologyTips/featured
7. Psychology. Crash Course (41 навчальне відео). URL:
https://www.youtube.com/watch?v=4KbSRXP0wik&list=PL8dPuuaLjXt
OPRKzVLY0jJY-uHOH9KVU6
8. Psych2Go (відеоканал з цікавої психології). URL:
https://www.youtube.com/c/Psych2go/featured
9.
What is Psychology? Dr. Chris Grace introduces his class to the
topic of psychology. W ith various examples, he explains what sort of
human behaviors psychology is intere... URL:
https://youtu.be/f69yXoKvntY
10. www.LearningPsychology.net (відеоканал з навчання психології).
URL: https://www.youtube.com/channel/UCVTT1g2Td5838dVDbB9JnA/featured

Інтернет джерела:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

A Level Psychology: Stress. Еdward Jones (15 навчальних відео).
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=AYA_QZsN2SA&list=PLJd20X_ZQ
DJsOxAk8KBuz4mxXZ-1rAG1F
Допомога людині, яка знаходиться у стані шоку, стресу чи травми.
URL:
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Brochures%20for%2
0social%20workers.pdf
Журнал практической психологии и психоанализа (публікації з
практичної психології, клінічної психології, психологічного
консультування,
психотерапії
та
психоаналізу
Інституту
Практичної Психології і Психоаналізу). URL: http://test.vin.com.ua/
Материалы для школьного психолога (конспекти, планування,
презентації, відеоуроки, тести). URL: http://psyjournal.ru/
Материалы по психологии. URL: http://psychology-online.net/
Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної
допомоги сім’ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у
зоні збройного конфлікту (додаток до Листа Міністерства
соціальної політики від 25.09.2014 №48/56/235-14). URL:
http://www.mvk.if.ua/cssm/29453
Перша психологічна допомога в екстрених і кризових ситуаціях.
Онлайн курс на платформа ВУМonline. URL:
https://vumonline.ua/course/first-psychological-aid/
Познай себя и окружающих (матеріали з психології, етології та
психотерапії
нової
хвилі,
психологічні
тести).
URL:
http://studme.com.ua/psihologiya/default.htm
Психологія стресу та способи боротьби з ним. Онлайн курс на
платформі Prometheus. URL:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/KUBG/Psy
101/2014_T1/about
Психологічна бібліотека Київського Фонду cприяння розвитку
психічної культури. URL: http://psylib.org.ua/books/
Хто є хто? Психологічний вік людей і спільнот. URL:
https://vumonline.ua/course/psychological-age-of-people-andcommunities/

