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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Допомогти студенту опанувати знання про закономірності 
психологічного розвитку людини, як індивідуальності і особистості, умови і 
шляхи розкриття та реалізації її потенційних можливостей на основі 
самопізнання та самовдосконалення в процесі життя, діяльності та 
спілкування, сформувати установку на виявлення психологічних причин, які 
обумовлюють поведінку інших людей, приймати ці внутрішні причини і 
особливості зовнішньої поведінки як притаманне кожній людині право на 
самореалізацію.  

Основною формою контролю з дисципліни на денній формі навчання є 
поточний контроль знань: усне опитування (індивідуальне, фронтальне, 
групове), бесіда із залученням життєвого досвіду студентів, з'ясуванням їх 
особистої позиції, з урахуванням їх власної ролі в життєдіяльності коледжу. 
Проміжною формою контролю є модульний тест. Підсумковою формою 
контролю є залік. 

Очікувані результати навчання з дисципліни 
Здобувач вищої освіти повинен: 
- вміти використовувати  у виробничій і соціальній діяльності 

фундаментальні поняття і категорії державотворення для  обґрунтування 
власних світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням  
процесів соціально-політичної історії України, правових засад, етичних норм 
та культури поведінки. Здатність використовувати знання й уміння з 
теоретичної граматики, теоретичної фонетики, лексикології, стилістики для 
іншомовного комунікативного спілкування основною іноземною мовою. 

Майбутній фахівець повинен мати наступні компетенції: 
- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі  розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 



знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку  та ведення здорового способу життя. 

 
Теми лекцій 

 
1. Вступ. Предмет і методи психології.   Історичний розвиток уявлень та 

знань про психіку 
2. Психологія особистості. Методи вивчення особистості 
3. Активність особистості. Регуляції поведінки 
4. Пізнавальна сфера особистості. Воля. 
5. Діяльнісь та  потреби 
6. Спілкування та міжособистісні відносини в організації.  
7. Поняття про конфлікт. Шляхи подолання конфліктних ситуацій 
8. Психологічні групи. Поняття про трудовий колектив. 
9. Психологічні основи організації праці та професійної діяльності 
10. Психологічні основи прийняття рішень 

 
Теми практичних занять 

 
1. Самоспостереження -як один із способів психологічного дослідження.   
2. Визначення критерій формування особистості, шлях, етапи, механізми. 
3. Дослідження темпераменту, характеру, здібностей. 
4. Моделювання конфліктних ситуацій та визначення шляхів  їх 

подолання 
5. Формування управлінських навичок. Складання психологічної 

характеристики керівника 
6. Міні-тренінг «Робота  в  команді» 

 
 
 


