
Програмові вимоги до курсу «Психологія» 

для студентів художнього відділення Інституту мистецтв 

Змістовий модуль 1. Психологія як наука: становлення предмету і об’єкту. 

1. Становлення психології як науки, історичні етапи її розвитку. 

2. Поняття про психологію як науку. Предмет, об’єкт психології як науки. 

3. Місце психології в системі наук. Галузі психологічної науки 

4. Життєва та наукова психологія. Практична та академічна психологія. 

5. Основні етапи  історичного розвитку психології: школи, концепції, напрями у 

психології.  

6. Методи психологічної науки. 

7. Загальна характеристика пізнавальних процесів. 

8. Загальна характеристика психічних станів. 

9.  Загальна характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості. 

Змістовий модуль 2. Пізнавальні психічні процеси та індивідуальні психічні 

властивості особистості. 

1. Відчуття та сприйняття як психічні процеси, їх особливості. 

2. Поняття про пам'ять. Класифікація пам'яті. Умови ефективного запам'ятовування. 

3. Поняття  про уяву, її характеристика. 

4.  Поняття про увагу. Функції уваги. Види уваги. Властивості уваги.  

5. Загальна характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості. 

6. Функціонально-операційна сторона мислення (порівняння, аналіз, синтез, 

абстрагування, узагальнення, конкретизація, класифікація, систематизація).  

7. Індивідуальні  відмінності  у мисленні  людини. Стереотипи мислення, їх 

характеристика. 

8. Поняття про емоції і почуття. Функції емоцій і почуттів. Види емоцій: прості і 

складні, вроджені і набуті. Види почуттів: моральні, інтелектуальні, естетичні. Форми 

переживання емоцій і почуттів: афекти, настрої, стреси, пристрасті, потяги. Емоційні 

стани (страх, тривога, сором, гнів, роздратування, радість та ін.).  

9. Поняття про темперамент і його фізіологічна основа. Типи темпераменту та їх 

психологічні характеристики. Врахування типів темпераменту в діяльності. 

10. Характер та його формування. Типології характеру. Акцентуації характеру за 

Леонгардом. 

11. Особливості написання психолого-педагогічної характеристики на учня.  

Змістовий модуль 3.  Психологія міжособистісного спілкування. 

1. Поняття про спілкування та його значення. Види спілкування 

2. Умови ефективного спілкування. 

3. Взаєморозуміння та його рівні. 

4.  Способи спілкування: вербальна та невербальна комунікація. Засоби спілкування. 

5.  Види мовлення: монологічне, діалогічне; усне, письмове; внутрішнє, зовнішнє. 

6.  Міжособистісні конфлікти та методи їх подолання.  

7.  Основні типи  міжособистісних конфліктів та етапи їх розвитку. 

10.  Схема стратегій та тактик поведінки в конфлікті (К. Н. Томас і Р. Х. Кілмен). 

11.  Медіація як техніка ведення переговорів. Особливості медіаційного процесу. Етапи 

медіаційного процесу. 

Підготувала кандидат психологічних наук                                                    Белінська І.А. 

Програмові вимоги затверджено на засіданні 

кафедри загальної та експериментальної психології. 
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