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СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Психологічна наука та суспільна практика.
Лекція 1. Предмет та завдання психології як науки.
Лекція 2. Основні галузі психології, її зв’язок з іншими науками.
Лекція 3. Методи дослідження в психології.
Лекція 4. Історія психології: з Давніх часів до сучасності.
Лекція 5. Перспективи та проблеми подальшого розвитку психологічної
науки.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 2. Індивідуальні особливості особистості.
Лекція 6. Генетичні основи психіки. Функціональна організація мозку.
Підходи до тлумачення механізмів розвитку психіки.
Лекція 7. Природа людської свідомості та розвиток самосвідомості. Свідоме
і несвідоме.
Лекція 8. Особистість, її структура, формування та розвиток.
Лекція 9. Темперамент людини: поняття, типології.
Лекція 10. Поняття характеру, механізми його формування, акцентуації
характеру.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Тема 3. Психологічний аналіз діяльності людини. Структура та види
діяльності.
Лекція 11. Основні принципи культурно-історичного, системного, сферного,
вчинкового підходів до тлумачення особистості.
Лекція 12. Мета, мотиви та структура діяльності. Форми оволодіння
діяльністю.
Лекція 13. Потребо-мотиваційна сфера і потяг до самоактуалізації.
Лекція 14. Здібності людини: структура, діапазон, види, рівні та
індивідуальні відмінності.
Лекція 15. Задатки, талант, обдарування, геніальність.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Тема 4. Пізнавальні психічні процеси.
Лекція 16. Відчуття як пізнавальний процес: поняття, характеристика,
класифікація.
Лекція 17. Загальні властивості перцепції. Поняття чутливості, абсолютного
та відносного порогу відчуттів.
Лекція 18. Сприйняття як психічний пізнавальний процес: закони, види,
засоби сприйняття.
Лекція 19. Увага як особлива форма психічної активності: фізіологічні
основи, види та форми, закони, психологічні теорії уваги.
Лекція 20. Пам’ять як психічний пізнавальний процес: мнемічні процеси,
види пам’яті. Теорії та закони пам’яті.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
Тема 5. Когнітивна складова особистості.
Лекція 21. Мислення як форма відображення дійсності та вищий вияв
пізнавальної діяльності.
Лекція 22. Розумові операції, види і форми мислення, його індивідуальні
властивості.
Лекція 23. Інтелект та його рівень. Аналіз і синтез, індукція і дедукція.
Лекція 24. Уява як специфічно людський психічний процес: види,
характеристика процесів, функції.
Лекція 25. Творча уява як відображення особистості людини. Роль фантазії в
художній та науковій творчості. Мрія.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6
Тема 6. Вплив вольових домагань і почуттів на комунікації особистості.
Лекція 26. Спілкування та мовлення: поняття, форми та функції.
Лекція 27. Засоби комунікацій, їх функціональне й інструментальне
призначення. Мовлення як засіб спілкування.
Лекція 28. Поняття про волю і вольовий акт та його структура. Свобода волі.
Лекція 29. Афективна сфера особистості: поняття, види емоцій та почуттів,
їх функції, класифікації.
Лекція 30. Вищі почуття і цінності та людська індивідуальність.

