
АНОТАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПСИХОЛОГІЯ»  
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр» для спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і 
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 

«Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 075 
«Маркетинг»,  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 208 

«Агроінженерія». 
 

Цикл загальної підготовки.  
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Психологія» складена відповідно до 

освітньо- професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня «Бакалавр» спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і 
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 
«Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 075 
«Маркетинг»,  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 208 
«Агроінженерія». 

Мета навчальної дисципліни «Психологія»: формування у здобувачів 
вищої освіти знань з основ психології, особливостей спілкування, взаємодії у 
колективі, методів формування  психічних процесів, їхнього співвідношення з 
роботою головного мозку, єдність соціальних та природних особливостей людини 
та набуття відповідних вмінь та навичок сучасної особистісної та ділової 
комунікації. 

Завдання: підготувати студентів до сприйняття великого комплексу 
сучасних знань з загальної психології; дати сучасні уявлення про сутність 
психічних процесів, їхнього співвідношення з роботою головного мозку, єдність 
соціальних та природних особливостей людини; проаналізувати механізми 
здійснення пізнавальних психічних процесів та їх роль у пізнанні людиною самої 
себе та навколишнього; надати знання про сучасні психологічні концепції; дати 
знання про принципову можливість внесення цілеспрямованих змін у психіку 
людини; надати знання по покращенню ефективності індивідуального 
навчального процесу. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Предмет, мета та завдання психології. Методи та галузі психологічної 
науки. 
Тема 2. Основні напрямки розвитку психології 
Тема 3. Виникнення та розвиток психіки. 
Тема 4. Психологія особистості. 
Тема 5. Психічні форми освоєння дійсності 
Тема 6. Психологія спілкування. 
Тема 7. Психологічна характеристика діяльності 



Тема 8. Людина і колектив 
Тема 9. Індивідуально-психологічні особливості особистості 
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