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Загальні положення









Мета вивчення дисципліни.
Вивчення дисципліни "Психологія" є необхідною складовою
професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної та
туристичної сфери діяльності. Курс має на меті закласти фундамент
психологічних знань, ознайомивши студентів з найзагальнішими
поняттями, проблемами та закономірностями психологічної діяльності
людини, основними закономірностями та механізмами психічних
явищ, свідомості, розвитку особистості, її пізнавальних та емоційновольових властивостей; створити у студентів розуміння єдності,
цілісності, взаємозв'язку всіх психічних явищ, їх механізмів та
закономірностей як невід'ємних складових повноцінного психічного
розвитку людини; розширити та поглибити загально-психологічні та
професійно-психологічні знання як базові в процесі формування
майбутнього фахівця; сприяти розвитку у студентів психологічного
мислення.
Завданням курсу "Психологія" є формування системи теоретикометодологічних знань із проблем психологічної науки і практики.
Набуття вмінь правильно оцінювати себе та інших людей,
організувати спільну діяльність, ефективно будувати міжособистісні
стосунки, аналізувати та формувати ефективні шляхи виходу з
конфліктних ситуацій, що переважно виникають в процесі здійснення
туристичної та готельно-ресторанної діяльності. Уможливити завдяки
вивченню дисципліни самореалізацію та самоактуалізацію в
життєвому та професійному просторі. Оволодіння понятійним
апаратом, що описує пізнавальну, емоційно-вольову, мотиваційну і
регуляторну сфери психічного, проблеми особи, мислення,
спілкування і саморозвитку.
В результаті вивчення курсу студент повинен знати:
стан психології на сучасному етапі її розвитку;
основні категорії та поняття психологічної науки;
психологічну характеристику психічних пізнавальних процесів,
властивостей, станів та утворень;
фактори формування та розвитку особистості;
психологічні концепції теорії діяльності та її основні компоненти,
потреби та мотиви особистості;
розуміти природу та сутність психіки людини;
оволодіти базовими знаннями про пізнавальні, емоційно-вольові
процеси, індивідуально-психологічні особливості;
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 специфіку організації ефективної
безконфліктної
взаємодії,
формування міжособистісних стосунків в процесі комунікації.
По закінченню курсу "Психологія" студент повинен вміти:
 аналізувати вплив різних факторів на психічну діяльність людини і
частково керувати ними;
 застосовувати категоріальний апарат психології в системі
професійного навчання і практичної діяльності;
 аналізувати різноманітні види діяльності;
 здійснювати самоаналіз та самооцінку власних психологічних
особливостей;
 застосовувати на практиці отримані в ході курсу базові навички
ефективних
комунікаційних
взаємодій,
з
врахуванням
загальнолюдських цінностей, відмінностей культур та специфіки
туристичної діяльності;
 за допомогою методів та конкретних методик складати психологічну
характеристику особистості, діагностувати якісні характеристики
пам’яті, тип темпераменту, акцентуації характеру, міжособистісні
стосунки;
 вести дискусії на психологічну тематику, демонструючи як наукові
знання, так і власну позицію;
 аналізувати причини та передбачати можливі наслідки конфліктів, що
виникають у процесі готельно-ресторанної та туристичної діяльності;
 діагностувати власний стан та стан і настрій інших людей, рівень
психологічної напруги в процесі спілкування та спільної діяльності;
 використовувати здобуті знання з психології в житті та професійній
діяльності.
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ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ
Розділ І. Вступ до психології.
Тема 1. Психологія як наука
Структура курсу "Психологія". Основні проблеми та завдання
психології. Короткий історичний нарис розвитку психології. В.Вундт і
відкриття першої експериментальної лабораторії 1879 р. Провідні
теорії психології XX століття: психоаналіз (3. Фрейд), неопсихоаналіз,
біхевіоризм (Дж. Вотсон), гештальтпсихологія (М. Вертгаймер), теорія
діяльності (Л.С. Виготський, О.М Леонтьєв) та інші. Галузі психології
та їх характеристика. Психологія в системі сучасних наук.
Методологія та методи дослідження психіки людини. Класифікація
методів психології, їх види та характеристики. Основні вимоги до
методів психології. Етапи організації психологічного дослідження.
Значення психології в бізнесі, економіці та туризмі.

Тема 2. Розвиток психіки та свідомості.
Умови та чинники формування психіки людини. Зв'язок розвитку
психіки та поведінки живих організмів. Сфери прояву психіки
людини. Свідоме, як виший рівень розвитку психіки. Стани свідомості
Структура свідомості. Сни та сновидіння, їх роль у функціонуванні
психіки.
Самостійна робота.
Виникнення та розвиток психіки тварин. Інстинктивна поведінка.
Поняття свідомості та самосвідомості, історія наукових поглядів на
природу людського самовідображення. Умовні й безумовні рефлекси.

Розділ ІІ. Когнітивна сфера особистості
Тема 3. Пізнавальні психічні
характеристика.
3.1. Відчуття та сприймання.

процеси

та

їх

Основні характеристики когнітивної сфери особистості. Визначення та
властивості понять «відчуття» та «сприймання». Відчуття як джерело
інформації про навколишній світ і внутрішні стани людини.
Класифікація, види та особливості відчуттів. Функції відчуттів та
сприймань.
Відчуття та сприймання як різні за повнотою та глибиною рівні
пізнавальної діяльності індивіда. Цілісність та структурність
сприймання. Предметність та свідомість сприймання як його
змістовної характеристики. Константність сприймання. Види
перцептивних констант. Поняття про аперцепцію.
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3.2.Пам'ять
Загальна характеристика пам'яті.
Процеси пам'яті: запам'ятовування та фактори, що його зумовлюють,
взаємовідношення довільного і мимовільного в запам'ятовуванні.
Відтворення. Збереження. Забування. Теорії забування. Явище
ремінісценції.
Види пам'яті: проблема класифікації пам'яті, основні підходи до
виділення видів пам'яті. Образна пам'ять та її особливості. Словеснологічна пам'ять, її зв'язок із мисленням. Довільна і мимовільна пам'ять.
Види пам'яті за ознакою тривалості; запам'ятовування і зберігання
матеріалу.
Проблема короткочасної пам'яті. Оперативна пам'ять. Взаємозв'язок
короткочасної та довгочасної пам'яті. Психологічна характеристика
властивостей пам'яті.

3.3.Мислення
Мислення як вища форма пізнавальної діяльності.
Характеристика мислення як процесу розв'язання задач. Фазний
характер процесу мислення. Поняття «проблемної ситуації» та
«задачі». Класифікація факторів, які впливають на процес розв'язання
задач. Операціональний склад процесу мислення (аналіз - синтез,
порівняння, узагальнення - конкретизація, абстрагування індивідуалізація).
Словесно-образний підхід у процесі мислення. Фактори вибірковості
мислиннєвого процесу. Репродуктивні та продуктивні компоненти
мислення. Види мислення. Особливості емпіричного, теоретичного,
професійного мислення. Психологічна характеристика властивостей
мислення.
Природа індивідуальних відмінностей у мисленні. Індивідуальні
особливості мислення (стратегії мисленнєвої діяльності, її
спрямованість). Поняття «когнітивного стилю». Особистісні типи
мислення. Креативність як психологічна основа індивідуальних
відмінностей у мисленні.

3.4.Мовлення
Поняття «мова» та «мовлення». Функції мовлення. Білінгвізм.
Психолінгвістичні теорії мовлення. Психолінгвістика як галузь
вивчення психології мовної діяльності людини.
Психологічні механізми творення мовлення. Мовлення та мислення.
Види мовлення: зовнішнє, егоцентричне та внутрішнє. Функціональні
структури другої сигнальної системи. Мова і свідомість.
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3.5.Уява і уявлення у творчій діяльності
Поняття про уявлення та уяву. Поняття про творчість. Основні
теоретичні підходи до вивчення уяви. Класифікація уяви та уявлення.
Види і функції уяви. Фізіологічні основи уяви.

3.6.Увага
Основні підходи до визначення уваги. Психологічні теорії уваги.
Функції уваги. Особливості розвитку та шляхи формування
властивостей уваги. Характеристики уваги: стійкість, переключення,
розподіл, обсяг.
Увага в пізнавальній діяльності особистості. Експериментальне
вивчення уваги.
Самостійна робота.
Відчуття та сприймання. Чутливість аналізатора і поріг чутливості.
Відчуття і діяльність. Вплив специфічних характеристик
перцептивного образу (цілісності, предметності, узагальненості та ін.)
на відображення просторово-часових, якісних та кількісних
характеристик об'єктів.
Увага в пізнавальній діяльності особистості. Рівні неспання і увага.
Фізіологічні основи уваги. Уявлення про увагу в класичній та сучасній
фізіології. Активація та увага; об'єктивні фізіологічні показники
активації функціональних систем, нервові механізми активації; роль
кори головного мозку в організації уваги.
Психологічні теорії пам'яті і проблеми пам'яті; соціальнопсихологічний підхід до проблем пам'яті; інформаційний підхід до
проблем пам'яті; діяльнісний та системний підходи до вивчення
пам'яті. Фізіологічні основи пам'яті. Клінічні порушення пам'яті. Деякі
вікові та індивідуальні особливості пам'яті: загальна характеристика
змін розвитку пам'яті, вікові особливості динаміки розвитку пам'яті,
індивідуальні особливості пам'яті людей.
Основні теоретичні підходи до вивчення мислення: положення теорій
мислення М. Сеченова, Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, П.Я.
Гальперіна, Г.С. Костюка. Основні положення суб'єктивного підходу
до досліджень мислення (Л.М. Веккер, О.Ю. Артем'єва та ін.).
Природа індивідуальних відмінностей у мисленні. Особистісні типи
мислення. Креативність як психологічна основа індивідуальних
відмінностей у мисленні.
Функціональні структури другої сигнальної системи. Мова і
свідомість.
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Уява та органічні процеси. Уява та фантазія. Розвиток уяви. Творче
натхнення. Психофізіологічні основи, види і прийоми створення
образів уяви. Уява та особистість. Індивідуальні відмінності уяви.

Розділ ІІІ. Психологія особистості.
Тема 4. Персонологія. Основні теорії та психологічна
структура особистості.
Предмет та основні завдання сучасної психології особистості.
Визначення та співвідношення ключових понять: людина, суб'єкт,
індивід, індивідуальність, особистість.
Методологічні засади психоаналітичних та неопсихоаналітичних
теорій (3. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні, Е. Берн та ін.). Аналітична
психологія К.Г. Юнга та її значення для сучасної психології.
Індивідуальна психологія А. Адлера. Внесок теорії К. Левіна в сучасне
розуміння суспільного та індивідуального розвитку особистості.
Характеристика екзистенціально-гуманістичних підходів до психології
особистості А. Маслоу, Р. Мея, В. Франкла, Д. Бюдженталя.
Феноменологічна психологія К. Роджерса. Я-концепція та її складові.
Структура особистості. Головні компоненти психологічної структури
особистості у вітчизняних (Б.Г. Ананьєв, К.К. Платонов, С.Л.
Рубінштейн) та зарубіжних (3. Фрейд, К. Юнг, Г.Меррей та ін.) психологічних концепціях.
Спрямованість особистості: поняття, сутність, зміст, види. Джерела
спрямованості. С. Рубінштейн, Е. Фромм, 3. Фрейд, А. Маслоу, К.
Роджерс щодо спрямованості особистості.
Самостійна робота.
Основні принципи та методи дослідження особистості.
Образ Я як регулятивний механізм психічного життя. Формування та
функції самооцінки в розвитку особистості. Види самооцінки.
Рефлексія в особистісному зростанні. Порівняльний аналіз теорій
особистості.

Тема 5. Розвиток психіки та становлення особистості.
Гармонія та відхилення у розвитку особистості.
Психологічний зміст понять «розвиток», «розвиток психіки» і
«розвиток особистості». Основні моделі вікового розвитку людини.
Вікова періодизація розвитку людини.
Концепція психосексуального розвитку 3. Фрейда, психосоціального
розвитку Е. Еріксона, інтелектуального розвитку Ж. Піаже, Л.
Виготського тощо.
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Механізми захисту. Фактори, що впливають на неусвідомлене
використання захистів. Види захистів, їх характеристика.
Самостійна робота.
Показники виникнення особистості за О. Леонтьєвим, Б. Ананьєвим,
Г. Костюком тощо. Внутрішні суперечності як рушійні сили
особистісного зростання. Біологічні та соціальні фактори формування
та розвитку особистості. Основні принципи, етапи та механізми
соціалізації особистості. Активна діяльність і виховання як фактори
формування особистості.
Стать: поняття, сутність, види та психологічна характеристика. Стать
біологічна і психологічна. Чоловіча та жіноча особистість. Життєвий
шлях і життєвий світ особистості.
Гармонійна особистість: ілюзії і дійсність. Поняття про особистісну
норму. Відхилення у розвитку особистості: поняття, зміст та причини.

Тема
особистості

6.

Індивідуально-психологічні

особливості

Структурно-функціональні
та
індивідуально-психологічні
характеристики особистості. Типове та індивідуальне в структурі
особистості. Поняття про темперамент. Історичні аспекти вчення про
темперамент. Дослідження І.Павлова про чотири основні типи
нервової системи. Концепція Г.Айзенка про екстравертованість,
інтровертованість, нейротизм як основні параметри особистості.
Тип вищої нервової діяльності та темперамент. Види темпераменту та
їх характеристики (за І. Кантом). Позитивні та негативні сторони
кожного темпераменту. Змішаність типів темпераменту у людей.
Характер як каркас особистості. Природа і сутність характеру.
Структура характеру і його властивості. Акцентуації особистості.
Роль і місце задатків і здібностей у психологічній структурі
особистості. Структура та різновиди здібностей. Шляхи формування
професійних здібностей.
Самостійна робота
Фізіологічне підґрунтя темпераменту. Роль темпераменту в
професійній діяльності людини.
Типологія характеру (У. Шелдон, Е. Фромм, К. Леонгард, О. Личко).
Характер та індивідуальність людини.
Індивідуальні відмінності у здібностях людей, їх передумови.
Розвиток і застосування здібностей. Обдарованість, талант,
геніальність.
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Розділ ІV. Емоційно-вольова сфера особистості
Тема 7. Загальна характеристика афективної сфери
особистості. Емоції та почуття.
Походження та функції емоцій. Основні функції емоцій: інформаційна,
оцінювання, регуляція, керування. Теорії емоцій. Емоції та розвиток
особистості.
Загальна характеристика емоцій, печалі, гніву, інтересу, радості і
здивування. їх суб'єктивне переживання, фізіологічні прояви, мімічне
вираження та патерни поведінки. Джерела та активатори печалі, гніву і
презирства, інтересу, радості і здивування.
Емоційні стани і фактори їх регуляції. Види емоційних станів (афект,
стрес, настрій тощо) та їх характеристики. Умови виникнення
фрустрації. Реакції на фрустрацію. Депривація. Стрес та його
характеристика. Види та наслідки стресів. Профілактика стресу.
Види та форми агресії. Причини агресивної поведінки.
Психологічна характеристика, природа та властивості емоцій і
почуттів. Почуття й особистість. Види почуттів, їх характеристика.
Вищі почуття: моральні, інтелектуальні, естетичні, праксичні.
Самостійна робота
Порівняльна характеристика теорій емоцій: психоаналітична
концепція афекту та мотивації, когнітивні теорії, периферична теорія
емоцій, інформаційна теорія емоцій, теорія диференціальних емоцій.
Взаємодії компонентів емоцій. Утворення емоційних комплексів,
емоційної комунікації. Динаміка та обумовленість емоційних явищ.
Мотивація та емоції. Емоції і свідомість. Співвідношення емоцій і
поведінки. Емоції та тіло людини. Психосоматика.
Прояви емоцій та почуттів у поведінці людини. Методи вивчення
емоційних станів та емоційності особистості. Профілактика агресії.
Схильність до певних емоцій. Патологічні емоційні стани. Причини
емоційних розладів.

Тема 8. Теорії волі та вольові якості особистості.
Функціональне призначення афективної сфери.
Воля як явище у філософських та психологічних підходах. Основні
поняття та розвиток вчення про волю. Природа та функції волі.
Довільні і вольові дії, їх структура. Етапи вольової дії. Зв'язок
довільного управління з мовними сигналами. Форми довільного
управління
поведінкою:
самодетермінація,
самоініціація,
самоконтроль, самомобілізація.
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Склад та структура вольових якостей. Загальні властивості вольових
якостей: широта, сила і стійкість. Класифікація вольових якостей.
Розвиток вольових якостей особистості.
Регулятивне значення емоцій і волі в самотворенні особистості.
Афективна сфера - від потягів через емоції й почуття до волі самотворення особистості, визначення її життєвого шляху
опосередковано через діяльність.
Самостійна робота.
Воля та пізнавальна сфера особистості. Воля та емоційна сфера
особистості.
Індивідуальні та статеві особливості емоційної сфери особистості
Методи вивчення вольових якостей особистості. Формування і
розвиток вольових якостей особистості.
Патологія волі. Розлади довільного управління психічними процесами.
Порушення доцільності дій. Моторні розлади мови. Розлади довільних
рухливих дій.

Розділ V. Діяльність і поведінка особистості
Тема 9. Психологічний аналіз операціональної
підсистеми діяльності та поведінки особистості
Операціональна підсистема діяльності та поведінки особистості:
поняття та складові.
Сучасні погляди психологічної теорії діяльності. Основні положення
вивчення складу діяльності за С.Л. Рубінштейном, О.М. Леонтьєвим:
«мотив - діяльність», «ціль - дія», «задача - операція», «операція функціонально-фізіологічна система». Характеристика основних видів
діяльності. Психологічний аналіз понять-цілей, потреб, мотивів,
мотивацій діяльності та поведінки особистості.
Самостійна робота.
Психомоторика в складі діяльності. Формування сенсомоторних
навичок. Зумовленість дій головними ознаками праці. Співвідношення
понять «знання», «навички» та «вміння». Формування навичок і вмінь.
Зумовленість
ефективності
діяльності
особистісними
та
індивідуально-психічними якостями.

Тема
10.
Психологічний
аналіз
потребнісномотиваційної підсистеми діяльності та поведінки особистості
Активність особистості та її джерела. Класифікація потреб. Потреби і
мотиви. Мотиви та цілі діяльності. Класифікація мотивів поведінки і
діяльності особистості.
Самостійна робота.
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Аналіз потребнісно-мотиваційної підсистеми діяльності та поведінки.
Мотивація та пізнавальні процеси. Мотиви та емоційно-вольові
процеси і навички.

Тема 11. Психологічний аналіз інформаційної та
регулятивної підсистем діяльності та поведінки особистості
Самостійна робота.

11.1. Інформаційна підсистема.
Інформаційна основа діяльності. Поняття про два інформаційні плани:
актуальний і потенційний. Основні властивості заміщуваних знаків за
М.К. Тутушкіним. Інформаційний аналіз діяльності за Б.Ф.Ломовим і
В.Д. Шадриковим: психофізичний, оцінювальний, психологічний.
Сутність понять в інформаційній підсистемі «образ», «знак», «мова»,
«код», «модель», «символ». Основні властивості заміщувальних
знаків.
Психологічні аспекти обробки інформації та прийняття рішень.
Процес інформаційного обслуговування діяльності, поведінки.
Обробка інформації в процесі прийняття рішень. Особливості процесу
обробки інформації. Основні характеристики обробки інформації об'ємні і швидкісні її параметри.

11.2. Регуляторна підсистема.
Загальна характеристика регуляторних процесів. Основні поняття
саморегуляції, діяльності і поведінки.
Слово у складі саморегуляції діяльності та поведінки. Психологічні
проблеми надійності особистості. Психологічне забезпечення
надійності професійної діяльності.
Індивідуальний стиль діяльності та професійна придатність. Загальна
характеристика профпридатності. Загальні та визначальні ознаки
індивідуального стилю діяльності.

Розділ
VI.
особистості.

Соціально-психологічна

сфера

Тема 12. Соціально-психологічні основи спілкування.
Спілкування, його структура та функції. Казуальна атрибуція. Бар'єри
спілкування. Етапи та різновиди спілкування. Вербальне та
невербальне спілкування. Спілкування як обмін інформацією.
Спілкування як міжособистісна взаємодія. Спілкування як сприймання
і розуміння людьми одне одного.
Самостійна робота.
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Конфліктне спілкування. Правила ефективного спілкування. Зв'язок
спілкування з діяльністю. Культура спілкування та діловий етикет.

Тема 13. Міжособистісні стосунки у групі та колективі.
Поняття групи у психології, їхня класифікація. Мала група, її ознаки
та види. Керівництво і лідерство у малих групах. Колектив як вища
форма розвитку групи. Міжособистісні стосунки у групах і методи їх
виявлення. Стилі комунікації. Конфлікти в житті групи. Шляхи
розв’язання конфліктів.
Самостійна робота.
Проблема становлення колективу. Соціально-психологічний клімат
групи та колективу. Особливості поведінки особистості в групі та
колективі. Стилі поведінки в конфліктних ситуаціях (за ТомасомКілменом).

РОЗПОДІЛ БАЛІВ
Розподіл балів з курсу «Основи психології та педагогіки»
відбувається наступним чином:
Лекційні заняття - 5 балів.
Самостійна робота - 15 балів.
Контрольна робота - 35 балів.
Індивідуальна робота - 5 балів.
Наукова робота - 5 балів.
Модульний контроль - 35 балів.
Результати роботи студента за навчальний семестр оцінюються
за 100-бальною шкалою відповідно до шкали оцінювання:
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Шкала оцінювання студентів за кредитно-модульною системою

Оцінка за національною шкалою

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

0-34

для екзамену,
курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не
зараховано з
можливістю
повторного
складання
не
зараховано з
обов’язкови
м повторним
вивченням
дисципліни

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Мета контрольної роботи

Контрольна робота є складовою навчального процесу, активною
формою самостійної роботи студентів. Робота над нею допомагає
поглибленню та закріпленню знань з теоретичних питань курсу
«Психологія», набутих студентами під час лекційних занять та
самостійного вивчення літератури; набуттю навичок самостійної
роботи над навчальним матеріалом.
Загальні вимоги до виконання контрольної роботи

Кожен варіант контрольної роботи складається з чотирьох
теоретичних питань. Контрольна робота оформляється у стандартному
шкільному зошиті, обсягом 18 аркушів. Сторінки тексту нумеруються,
залишаються поля для зауважень рецензента. Робота повинна бути
грамотно та акуратно оформленою, написана охайним і розбірливим
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почерком. Наприкінці роботи наводиться список використаної
літератури, оформлений з дотриманням стандартів. Заохочується
використання у роботі таблиць, графіків та інших необхідних за
темою рисунків.
Критерії оцінювання контрольної роботи

Контрольна робота вважається зарахованою, коли задовільно розкриті
всі теми теоретичних завдань, відповідає вимогам до виконання
контрольної роботи, та здана у встановлений деканатом термін до
початку заліково-екзаменаційної сесії. Якщо контрольна робота
дослівно переписана з підручника, то вона повертається студенту на
доопрацювання.
Вибір варіанту контрольної роботи

Варіант контрольної роботи визначається згідно шифру, присвоєного
деканатом для кожного студента індивідуально.
Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну літературу до вибраного варіанта контрольної роботи
студент добирає з пропонованого списку літератури, а також
самостійно. Особливу увагу слід звернути на періодичні наукові
видання.
Виклад змісту контрольної роботи

Відповіді на теоретичні питання повинні бути повними, логічно
послідовними і достатньо обґрунтованими. Кожне питання плану
починається з нової сторінки та відповідного заголовку. Таблиці,
схеми, рисунки необхідно підписувати та пронумеровувати. На
конкретні дані з першоджерел робляться посилання.
До здачі модульного контролю допускаються особи, які мають зараховані
контрольні роботи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

Варіант 1
Етапи розвитку психологічної науки.
Уява. Властивості, функції та види.
Сни та сновидіння. Їх роль у функціонування психіки.
Варіант 2
Методологія та методи психології.
Увага. Різновиди, форми та властивості.
Активність особистості, її джерела.
Варіант 3
Характеристика галузей психології.
Поняття діяльності у психології. Інформаційна основа діяльності.
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3. Темперамент. Історичні аспекти вчення про темперамент.
Варіант 4
1. Мозок, психіка та поведінка людини.
2. Структурні компоненти діяльності: мета - мотивація - результат контроль.
3. Поняття емоцій та їх роль у житті людини. Професійні емоції.
Варіант 5
1. Свідомість, несвідоме та їх основні характеристики.
2. Мотиви і потреби особистості. Мотиви та цілі діяльності.
3. Почуття і особистість. Вищі почуття.
Варіант 6
1. Що спільного та відмінного між відчуттями та сприйманням.
2. Діяльність, її види та роль у становленні особистості.
3. Класифікація емоцій. Види емоційних станів.
Варіант 7
1. Властивості та види відчуттів.
2. Співвідношення понять "Індивід", "Особистість", "Індивідуальність".
3. Фактори вольового регулювання поведінки. Вольові зусилля.
Варіант 8
1. Особливості, види сприймання та їх класифікація.
2. "Я – концепція", її складові, формування та вплив на життєдіяльність.
3. Психологічні механізми вольової регуляції.
Варіант 9
1. Будова та закономірності спілкування.
2. Поняття про темперамент. Історичні аспекти вчення про темперамент.
3. Значення розвитку пізнавальних психічних процесів у професійній
діяльності фахівця готельно-ресторанної та туристичної сфери.
Варіант 10
1. Види пам'яті та їх класифікація. Вікові та індивідуальні особливості
пам'яті.
2. Спілкування, його структура та функції. Бар'єри спілкування.
Казуальна атрибуція.
3. Типологічні моделі темпераменту особистості. Психофізіологічна
типологія темпераменту І. Павлова.
Варіант 11
1. Процеси пам'яті. Техніки розвитку пам'яті.
2. Способи спілкування. Особливості
ділового
спілкування.
Психологічна сумісність та несумісність у спілкуванні.
3. Природа і сутність характеру. Акцентуації характеру.
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Варіант 12
1. Процес мислення. Основні мисленнєві операції людини.
2. Поняття групи у психології. Мала група. Її ознаки та види.
3. Структура характеру та його властивості. Характер як каркас
особистості.
Варіант 13
1. Види мислення та їх класифікація.
2. Вікова періодизація розвитку людини та вікові кризи.
3. Індивідуальні відмінності у здібностях людей, їх передумови.
Варіант 14
1. Поняття про мову та мовлення. Мова і свідомість.
2. Керівництво і лідерство у колективі.
3. Характеристика задатків та здібностей людини.
Варіант 15
1. Основні властивості, види та функції мовлення.
2. Форми довільного управління поведінкою: самодетермінація,
самоініціація, самоконтроль, самомобілізація, само стимуляція.
3. Обдарованість. Талант. Геніальність.
Варіант 16
1. Місце психології в системі наук. Значення психології в професійній
діяльності менеджера.
2. Уява. Властивості, функції та види.
3. Загальна характеристика профпридатності. Індивідуальний стиль
діяльності та професійна придатність.
Варіант 17
1. Мозок, психіка та поведінка людини. Чинники та рушійні сили
розвитку особистості. Біологічні та соціальні фактори, гомеостаз та
гетеростаз.
2. Структурні компоненти діяльності: мета - мотивація - результат –
контроль.
3. Фактори вольового регулювання поведінки. Вольові зусилля.
Варіант 18
1. Що спільного та відмінного між відчуттями та сприйманням?
2. Співвідношення понять "Індивід", "Особистість", "Індивідуальність".
3. Природа і сутність характеру.
Варіант 19
1. Механізми захисту.
2. Характеристика сучасних теорій особистості.
3. Обдарованість. Талант. Геніальність.
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Варіант 20
1. Види пам'яті та їх класифікація.
2. Мала група. Її ознаки та види.
3. Спрямованість особистості: поняття, сутність, зміст, види, джерела
Варіант 21
1. Процес мислення. Основні мисленнєві операції людини.
2. Поняття діяльності у психології.
3. Психологічні механізми вольової регуляції.
Варіант 22
1. Поняття про мову та мовлення.
2. Увага. Різновиди, форми та властивості.
3. Структура характеру та його властивості.
Варіант 23
1. Етапи розвитку психологічної науки.
2. Мотиви і потреби особистості.
3. Концепції психосексуального (З. Фрейд), психосоціального
(Е. Еріксон) та інтелектуального (Ж. Піаже) розвитку.
Варіант 24
1. Підходи до вивчення агресії. Види та форми агресії. Причини
агресивної поведінки.
2. "Я – концепція", її складові, формування та вплив на життєдіяльність.
3. Почуття. Види почуттів.
Варіант 25
1. Свідомість, несвідоме та їх основні характеристики.
2. Особливості ділового спілкування. Психологічна сумісність та
несумісність у спілкуванні.
3.
Стилі поведінки в конфліктних ситуаціях (за ТомасомКілменом).

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Мета самостійної роботи
Написання реферату є складовою частиною самостійної роботи над
змістом курсу "Психологія" і покликане сприяти поглибленню і
систематизації знань студентів з дисципліни. Студенти готують один
реферат за семестр і подають його для перевірки викладачу протягом
семестру, але не пізніше, ніж за 15 днів до останньої в семестрі
атестації.
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Загальні вимоги до виконання самостійної роботи
1.
2.
3.
4.
5.
6.







Рекомендується така послідовність написання реферату:
вибір теми, її обґрунтування;
підбір літератури, складання бібліографії до теми, попередній
перегляд літератури;
складання плану реферату;
робота з літературою: підготовка виписок з літературних джерел, їх
систематизація відповідно до плану роботи;
критичний аналіз літератури, підготовка висновків і рекомендацій;
оформлення реферату.
Обов’язковим є наявність плану реферату із вказаними сторінками
усіх пунктів. Зазначені у плані пункти мають бути виділені у тексті
реферату. План реферату пишеться на першій сторінці (після
титульної сторінки) і звичайно включає декілька обов'язкових
розділів:
вступ, в якому обґрунтовується актуальність теми, особисті причини
вибору автором саме цієї теми, стан проблеми у сучасній науці - 1-2
стор.
основна частина, у якій проводиться критичний аналіз літератури з
теми, визначається позиція самого автора до різних підходів, точок
зору, що є в літературі - 6 -15 стор. Основна частина поділяється на
декілька пунктів, кількість яких визначається автором.
висновки, у яких підсумовуються проведений аналіз літератури,
обговорюються перспективи даної галузі науки, висловлюється власна
її оцінка - 2-3 стор.
література (кількість джерел визначається темою роботи, але має бути
не меншою 7, причому частка підручників у списку літератури не
повинна бути значною). Список джерел подається у алфавітному
порядку за нормами бібліографічного опису.
Зміст основної частини реферату повинен відповідати його темі та
ґрунтовно висвітлювати пункти плану. Зміст реферату не може
зводитись до набору положень та цитат з опрацьованої літератури.
При викладі матеріалу студент повинен виділяти головні положення,
що обстоюються автором, порівнювати та аналізувати різні думки,
аргументувати власну позицію, робити узагальнення і висновки в
процесі викладу. У тексті основної частини повинні бути посилання на
джерела звідки взято ту чи іншу думку, (номер відповідної роботи у
списку літератури до реферату у квадратних дужках, а при цитуванні,
крім того, вказується сторінка (сторінки), звідки наведена цитата).
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Реферат подається у друкованому або рукописному варіанті обсягом
15 – 20 сторінок друкованих 14 шрифтом (або відповідного обсягу
рукописний текст). Текст виконується з однієї сторони стандартного
білого листка паперу формату А-4, листки нумеруються. Поля: ліве 30 мм, праве - 10 мм; верхнє - 20 мм і нижнє - 25 мм. Самостійна
робота має бути зшита (скріплена), охайно та грамотно оформлена.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Роль пам'яті у навчальній діяльності людини.
Класифікація галузей сучасної психології.
Історія становлення психологічної науки.
Передумови, умови та фактори розвитку психіки людини.
Вікові та індивідуальні особливості психічних процесів.
Формування інтелектуальної активності особистості.
Натхненність і харизма.
Мрії, як особлива форма уяви.
Роль психічних процесів у засвоєнні знань.
Стреси в житті людини: причини виникнення і шляхи подолання.
Спрямованість особистості.
Умови психічного розвитку індивіда в процесі його перетворення на
особистість.
Міжособистісні стосунки в групах та колективах.
Взаємозв’язок спілкування і міжособистісних стосунків.
Керівництво та лідерство у малих групах.
Психологія людських потреб.
Захисні механізми.
Прийоми створення образів.
Сни та сновидіння, їх роль у функціонуванні психіки.
Індивід, особистість, індивідуальність.
Діяльність і її види та роль у становленні особистості.
Техніки розвитку пам’яті.
Формування та функції самооцінки в розвитку особистості. Види
самооцінки.
Порівняльний аналіз теорій особистості.
Соціалізація: поняття, сутність і зміст. Основні принципи, етапи та
механізми соціалізації особистості.
Гармонійна особистість: ілюзії і дійсність. Поняття про особистісну
норму.
Відхилення у розвитку особистості: поняття, зміст та причини.
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28. Стать: поняття, сутність, види та психологічна характеристика. Стать
біологічна і психологічна. Чоловіча та жіноча особистість.
29. Порівняльна характеристика теорій емоцій: психоаналітична
концепція афекту та мотивації, когнітивні теорії, периферична теорія
емоцій, інформаційна теорія емоцій, теорія диференціальних емоцій.
30. Індивідуальні та статеві особливості емоційної сфери особистості.
31. Патологія волі. Розлади довільного управління психічними процесами.
32. Регулятивне значення емоцій і волі в самотворенні особистості.
33. Зумовленість
ефективності
діяльності
особистісними
та
індивідуально-психічними якостями.
34. Аналіз потребнісно-мотиваційної підсистеми діяльності та поведінки.
35. Психологічні аспекти обробки інформації та прийняття рішень.
36. Характеристика
регуляторних
процесів.
Основні
поняття
саморегуляції, діяльності і поведінки.
37. Особливості ділового спілкування. Психологічна сумісність та
несумісність у спілкуванні.
38. Поняття соціального стереотипу. Типові схеми формування першого
враження.
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