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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання – українська 

  Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі 

Кількість кредитів – 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції семінарські 

денна 30 14 16 

заочна    

Самостійна робота, годин денна – 60 заочна –  

 

Розклад занять 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

Психологія - одна з наук про людину, людські спільноти, їхнє життя й діяльність. Вона 

вивчає закономірності, механізми, умови, чинники та особливості розвитку й функціонування 

психіки, її взаємодію з внутрішнім і зовнішнім психічним, а також сутність і зміст останніх.  

Психологія вивчає внутрішній світ людини, психічні процеси, стани, властивості, закони 

виникнення, розвитку й перебігу психічної діяльності, становлення психічних властивостей 

людини, життєве значення психіки. 

Психологія, це дисципліна, що намагається знайти відповіді на принципові питання, які 

постають перед наукою в цілому, виробити теоретичні принципи, обґрунтувати методи 

психологічного пізнання, сформулювати основні закономірності існування і розвитку психічної 

реальності. Загальна психологія вивчає сукупність теоретичних і експериментальних досліджень, 

що виявляють найбільш загальні психологічні закономірності, теоретичні принципи і методи 

психології, її основні поняття і категоріальний склад. 

 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: набуття студентами необхідних знань про психологію особистості та 

прояв психічних особливостей людини у повсякденній діяльності; міжособистісних стосунків у 

колективі та методи їх психокорекції; засоби та методи психологічного впливу на особистість. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– різні підходи до психології особистості та колективу; 

– досвід використання різних методів вивчення особистості та соціально-  

психологічних явищ колективу; 

– досвід використання психології у психологічному забезпеченні діяльності на передових 

вітчизняних харчових підприємствах та підприємствах інших держав  

http://physics.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
http://socist.onaft.edu.ua/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


 вміти: 

– використовувати основні форми та методи вивчення особистості у практичній діяльності 

керівника підприємства ( на репродуктивному рівні); 

– аналізувати соціально-психологічні явища у колективі підприємства з метою формування 

ефективних взаємовідносин у колективі ( на алгоритмічному рівні); 

– використовувати теоретичні знання, принципи, форми та методи психологічного забезпечення 

діяльності підприємств. 

 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Психологія» здобувач вищої освіти може 

отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в 

освітньо-професійній програмі «Публічне управління та адміністрування» 

(http://nv.onaft.edu.ua/opp/281b-m2016.pdf)  підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 3. 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. 

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК 6. Здатність працювати в команді 

ЗК 7. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

СК 9. Здатність впроваджувати інноваційні технології 

СК 10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління 

та адміністрування 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства 

 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. «Основи загальної психології» 

Тема 1. Вступ до вивчення курсу « Психологія». 

Тема 2. Методологія та методи психологічної науки.  

Тема 3. Особистість. Основні теорії та концепції психології особистості. 

Тема 4. Когнітивна та афективна сфера особистості. 

Тема 5.Структура особистості та її  індивідуально-типологічні особливості.  

Тема 6. Психологічні аспекти спілкування. 

Тема 7. Психологія діяльності та вчинку. 

Тема 8. Психологія групи та колективу. 

 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

 

Схема нарахування балів:  
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Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 

Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 

min max min max 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. Основи загальної психології»» 

Робота на лекції 0,5/1 1/2 16 8 16 6 6 12 

Робота на семінарському 

зайняті 
1/2 1,5/3 20 20 30 8 16 24 

Виконання ІНДЗ 7/13 
9/ 

19 
1 7 9 1 13 19 

Проміжна сума    35 55  35 55 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  1 15 25 1 25 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
5/- 10/- – 5 10 – – – 

Рейтинг за творчі здобутки 5/- 10/- – 5 10 – – – 

Оцінка за змістовим модулем – – – 60 100 – 60 100 

 

Інформаційні ресурси 
1. Бібліотечний фонд ОНАХТ 

2. Інтернет-ресурси: 

http://lection.com.ua/psychology/optp/mizhosobistisni-stosunki-spilkuvannya-osnovi-

psihologiyi-ta-pedagogiki 

http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html 

http:// www.nbuv.gov.ua 

http://uk.wikipedia.org 

http:// www.lib.com.ua 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

  
 

 

 

 

Викладач       ________________  А.В. Черкаський 
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