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Навчальна дисципліна «Практикум із загальної психології» є складовою 

загальної психології як фундаментальної і базової дисципліни в системі 

психологічних знань, яка поєднює систему знань теоретичного і практичного 

характеру.   

 Основною метою вивчення дисципліни є розв'язання низки завдань 

фундаментальної професійної підготовки майбутніх психологів, зокрема: опанування 

системою знань про закономірності, тенденції, особливості розвитку психіки у філо – 

та онтогенезі,  теоретичними методами й принципами психології, її основними 

поняттями та категоріальним апаратом; особливостями організації дослідницької 

роботи та інтерпретації результатів, а також сформувати в них уміння та навички 

практичного використання сучасних методів загальної психології. 

Завдання: поглиблення професійних знань студентів в галузі психології, а саме: 

про загальні закономірності прояву і розвитку психічних процесів, властивостей та 

психічних станів особистості; про фактори розвитку особистості та умови її 

становлення у діяльності та спілкуванні; із вимогами та етичними аспектами 

проведення дослідження; з особливостями застосування та проведення 

психодіагностичних методик; здійснення обробки та аналізу отриманих емпіричних 

даних; формування умінь та навичок психологічного дослідження, а також 

професійно-значущих властивостей та якостей, які необхідні для професійної 

діяльності психолога: вільно та осмислено використовувати термінологічний апарат 

загальної психології;  ефективно використовувати психодіагностичні методики на 

практиці; визначати (діагностувати) характеристики та особливості прояву різних 

психічних процесів, станів і властивостей людини залежно від ситуації та обставин; 

розрізняти її індивідуально-психологічні властивості; а також характеристики 

людської особистості у цілому з метою найефективнішої взаємодії у різних видах 

діяльності; аналізувати, узагальнювати одержані результати дослідження та 

здійснювати їх інтерпретацію фахово. 

Зміст дисципліни. Методологія та методи психологічного дослідження. 

Загальні закономірності розвитку психіки в онтогенезі. Методи діагностики 

пізнавальної сфери особистості. Відчуття: методики дослідження відчуттів. 

Сприймання: методики дослідження сприймання. Пам’ять: методики дослідження 

пам’яті. Мислення: методики дослідження мислення. Уява: методики дослідження 

уяви. Увага: методики дослідження уваги. Методики діагностики емоційно-вольової 

сфери особистості: емоцій та почуттів, волі. Особистість у діяльності та спілкуванні. 

Особистість: методики дослідження особистості. Міжособистісне спілкування: 

методики дослідження. Дослідження індивідуально-психологічних властивостей 

особистості. Психодіагностичні методи дослідження особливостей нервової системи 

та темпераменту. Характер: методики дослідження характеру. Здібності: методи 

дослідження здібностей.  

 

Викладач: Іванцев Л.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та клінічної  психології.  

 

 


