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Опис дисципліни 

Психологія є психолого-педагогічна дисципліна яка вивчає основні 

закономірності психічних явищ їх формування в різні вікові періоди та їх 

вплив на ефективність діяльності в спорті та фізичній культурі. Вивчення цих 

феноменів забезпечує психолого-педагогічну підготовку студентів та 

можливість її використання в подальшій діяльності. 
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Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія» є 

забезпечення студентів знаннями про основні закономірності психічних 

явищ, їх прояви та особливості формування в різні вікові періоди та їх вплив 

на функціонування різних видів діяльності; допомога в аналізі особистісних 

психічних новоутворень; ознайомлення з методами та принципами 

психологічного дослідження з ціллю використання їх в подальшій 

професійній діяльності. Вивчення цих феноменів необхідне для розуміння 

механізмів, які забезпечують ефективність навчального процесу та формують 

оптимальні методи засвоєння знань. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія” є наступні:  

- дати необхідні знання про психологічні особливості особистості 

різних вікових періодів та методи їх формування; 

- розкрити психологічну структуру професійної діяльності 

майбутнього фахівця з проблем фізичної культури та спорту; 

- забезпечити студентів необхідними знаннями про методи 

управління та корекції власними психічними станами; 

- озброїти знаннями про психологічну структуру малої групи, 

навчити методам її діагностики та формування колективу; 

- сформувати комунікативні навички та уміння будувати процес 

спілкування. 

Обєктом дослідження вивчення даної навчальної дисципліни є 

основні положення загальної, вікової, соціальної психології, її основні 

напрямки, теоретичні концепції, методологія психологічного дослідження в 

спортивній діяльності, опанування його проведення та правила інтерпретації 

результатів, засвоєння основних засобів впливу та корекції психічних явищ. 

 

Навчальний контент 

Назва змістових 

тем 

 

Розподіл годин  

ден. ф. н. 

Розподіл годин 

заоч. ф. н. 
Результати навчання 

Знати: 

раз л п

р 

с.р. раз л пр с.р 

Тема 1. Предмет, 
завдання та методи 

7 2  3 8 2  6 - знати предмет психології;  

- класифікацію психічних явищ та 



психологічної науки методи їх діагностики; 

- принципи психологічного 

дослідження. 
Тема 2. Психологічна 
структура особистості. 

7 2  3 10 2  6 - знати психологічні особливості 

особистості різних вікових 

періодів; 

методи їх формування та корекції. 
Тема 3. Психологічні 
стани та їх властивості. 

6 2  2 9 2  7 - знати основні психічні стани, які 

виникають у психічній діяльності; 

- методи управління та корекція 
власними психічними станами; 

- засоби впливу та корекції 

психічних станів та властивостей. 
Тема 4. Спілкування, 
його види та структура, 

методи дослідження.. 
Тема 5. Група та 
колектив. Їх основні 
підструктури. 

10 2  4 9 2  7 - знати психологічну структуру 

малої групи; 

- методи діагностики та 

формування колективу; 

- комунікативні навички та вміння 

та будувати процес спілкування. 
Тема 6. Пізнавальні 
психічні процеси та їх 
основні закономірності. 

11 2  5 12 2  8 - знати закономірності 

пізнавальних процесів; 

- методи їх діагностики; 

- особливості їх проявів в 
обраному виді діяльності. 

Тема 7. Емоційні 
процеси особистості та 
методи їх корекції. 

10 2  6 10 2  8 - знати закономірності емоційних 

процесі; 

- методи їх діагностики; 

- основні засоби їх корекції та 

управління. 
Тема 8. Вольова сфера 
індивіда та засоби її 
формування. 

10 2  6 6 2  2 - знати закономірності прояву 

вольових якостей; 

- методи діагностики вольових 

якостей; 

- формування волі засобами 

спорту. 
Тема 9. Психологічні 
особливості дітей 
молодшого шкільного 
віку. 

9 2  5 10 2  6 - знати психологічні особливості 

дітей молодшого шкільного віку; 
- специфіку психомоторного та 

інтелектуального розвитку; 

- методи корекції поведінки дітей. 
Тема 10. Психологічні 

властивості 
підліткового періоду. 

8 2  4 8 2  6 - знати психологічні особливості 

дітей підліткового віку; 

- специфіку психомоторного та 

інтелектуального розвитку; 

- зміни у свідомості та 

самосвідомості підлітка. 
Тема 11. Психологічні 
риси раннього 
юнацького віку та зміни 
в структурі особистості. 
Тема 12. Психологічна 

характеристика пізньої 
юності. Етапи 
професійного 
становлення 
спеціаліста. 

12 2  8 8 2  6 - знати психологічні особливості 

особистості раннього та 

пізньоюнацького віку; 

- основні новоутворення періоду 

юності, методи їх корекції. 
- професійне самовизначення та 

фактори що його зумовлюють. 

Контрольна робота за 

модулем 
         

Усього годин 90 20  46 76 20  62  

 

 



 

Фомування програмних компетентностей 

- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних 

теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.  

- здатність застосовувати знання з психологічних дисциплін у практичній 

діяльності; 

- навички міжособистісної взаємодії. 

 

Політика оцінювання 

Передбачає дотримання принципів доброчесності та студентоцентрованого 

підходу. 

 

Оцінювання. 

Оцінювання якості знань студентів здійснюється відповідно до:  

Положення ЛДУФК - http://ldufk.edu.ua/index.php/navchalna-robota.html  

Робочої програми - http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11594  

Порядку оцінювання - http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11597 
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Інформаційні ресурси інтернет: 



1. Базова та допоміжна література розміщена в електронній бібліотеці на 

інтернет-ресурсі: www.psytopos.lviv.ua http://www.psy.msu.ru, 

http://psylib.kiev.ua/; www.psychology.net.ru; www.openweb.ru; 

www.myword.ru http://lib.pu.if.ua. – Сайт наукової бібліотеки 

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.  

2. http://www.pu.if.ua/depart/PedagogicalPsychology/ua/4228/ - кафедра 

педагогічної та вікової психології.  

3. http://www.nbuv.gov.ua/- Національна бібліотека України ім. В. І. 

Вернадського.  

4. http://hklib.npu.edu.ua/- Наукова бібліотека національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова.  

5. http://www.koob.ru/- електронна бібліотека «Куб».  

6. http://upsihologa.com.ua/- портал професійних психологів України «У 

психолога» 
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