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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Тема № 1: Загальні питання
психології льотного навчання
Тема № 2: Особливості психічних
процесів в польоті
Тема № 3: Психологічні
особливості особистості пілота
Тема № 4: Форми вияву психіки:
психічні стани і властивості
Тема № 5: Психологія діяльності
пілота.
Тема №6: Повітряне право
Всього годин за семестр №6

Семестр №6
4
2

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

з них:

Вид контролю

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної дисципліни

2

6

2

2

6

2

4

4

2

2

6

2

4

4

2

2

30

12

2

2

залік

16

2. Методичні вказівки до практичних занять
Тема № 2. Особливості психічних процесів в польоті.
Практичне заняття. Особливості психічних процесів в польоті
Навчальна мета заняття: Сформувати уявлення про структуру
мислення, загальну характеристику розумових операцій у сучасній
психології.
Кількість годин 2 години
Навчальні питання:
1. Сучасні теорії мислення.
2. Структура мислення.
3. Загальна характеристика розумових операцій у сучасній психології.
4. Типи мислення та їх характеристика.
Методичні вказівки.
Мислення - це інтелектуальна й практична діяльність, оскільки поєднує
в собі пізнання і творче перетворення образів і уявлень, зафіксованих у
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пам'яті. Це завжди активна зміна діяльності внаслідок розумової праці.
Мислення тісно пов'язане з чуттєвим пізнанням, яке є джерелом
мислення, його основою. Через відчуття та сприймання мислення
безпосередньо зв'язане з навколишнім світом і є його відображенням. Але в
процесі мислення людина виходить за межі чуттєвого пізнання, розкриває
такі явища, які не можна безпосередньо сприйняти. Геракліт стверджував, що
думкам доступні глибинні пласти буття, доступне те, що відчуття сприйняти
не можуть. Він зазначав, що логос (людське мислення) перебуває в
постійному контакті з об'єктивним космічним логосом (світовим розумом).
Процес мислення вивчає не лише філософія, а й логіка, кібернетика,
лінгвістика. Особливе місце серед цих наук посідає психологія. Вона не
тільки констатує та описує, але й пояснює мислення індивіда: його природу
та перебіг; за яких умов, як і чому з'являється думка, як вона розвивається і
вдосконалюється; розкриває закономірності мислення та причини його
перебігу. Що ж таке мислення з психологічної точки зору? Мислення - це
психічний процес пошуків та відкриттів нового, істинного, глибинного
внаслідок аналізу та синтезу навколишньої дійсності. У процесі мислення ми
пізнаємо світ узагальнено та опосередковано (через слово). При цьому для
нас важливе значення мають зв'язки між предметами та явищами. Мислення
- необхідна умова щастя, воно дає нам велику насолоду, пробуджує смак до
прекрасного та великого, позбавляє людину лінощів і нудьги. Г. Сковорода
зазначав: "Пізнаєш істину - ввійде тоді у кров твою сонце". До розумової
діяльності нас спонукають здебільшого проблемні ситуації, які є вихідним
моментом мислення. Це ніби внутрішній конфлікт між знанням та незнанням.
Причини виникнення проблемної ситуації - недостатність інформації, знань.
Наявна проблема активізує людське мислення. Філософія трактує мислення
як соціальне зумовлений процес, якість якого змінюється під час розвитку.
Сенека передбачав: "Прийде час, коли нащадки наші будуть дивуватися, що
ми не знали того, що так очевидно". Сьогодні це зрозуміло, адже
інформаційний запас людства, набутий за час його існування завдяки
мисленню, значно розширився. Людське мислення в будь-якій формі
неможливе без мовлення. Мислення існує в матеріальній, словесній
оболонці, що є однією з принципових відмінностей психіки людей та тварин.
Завдяки слову думка не зникає. Л.Виготський зазначав, що слово не лише
називає предмет, тобто є його ярликом, але й завжди характеризує цей
предмет чи явище, тобто є одночасно актом мовлення і мислення.
Теми для рефератів:
1. Проблема інтелекту в сучасній психології.
2. Інтелект та поведінка людини.
3. Природжене та набуте в проблемі інтелекту.
4. Розробка проблеми інтелекту в гештальтпсихології.
5. Структура інтелекту. Особливості соціального інтелекту.
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6. Проблема мислення в роботах О.М.Леонтьєва, А.А.Смірнова,
А.М.Холодної.
7. Філогенетичний та онтогенетичний аспекти розвитку мислення.
8. Дослідження проблеми формування понять, проведені Л.С.Виготським та
Л.О.Сахаровим.
9. Інформаційна теорія інтелектуального розвитку Клара та Уоллеса.
10. Теорія розвитку та формування розумових операцій П.Я.Гальперіна.
11. Теорія розвитку інтелекту Ж.Піаже.
12. Умовивід як вища форма мислення (аналогія, індукція, дедукція).
13. Практичне та теоретичне мислення.
14. Репродуктивне та творче мислення.
15. Дискурсивне та інтуїтивне мислення.
16. Особливості розвитку типів мислення в онтогенезі.
17. Мислення та асоціативний плин інтелектуальних процесів.
18. Взаємозв’язок мислення з іншими пізнавальними процесами.
19. Мислення, емоції та мотивація.
20. Порівняльний аналіз мислення людини та машин.
Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна:
1. Дубравська Д. М. Основи психології: Навчальний посібник. – Львів:
Світ, 2001. – 280 с.
2. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська,
З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.
3. Загальна психологія. / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. –
Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.
4. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. – К.: Наукова думка, 1996. – 190 с.
5. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний
посібник. – К.: Либідь, 2007. – 256 с.
6. Клименко В. В. Психологія творчості.: Навчальний посібник. – К.:
Центр навч. літератури, 2006. – 480 с..
7. Основи практичної психології: Підручник / За заг. ред. В. Панок,
Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 2003. – 536 с.
8. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука,
В. А. Роменця. – К.: Либідь, 2002. – 630 с.
9. Практикум із загальної психології / За ред. Т. І. Пашукової– К.: Т-во
“Знання”, КОО, 2000. – 204 с.
10. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. 390
с.
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11. Повітряний кодекс України.
Додаткова:
1. Роменець В. А. Психологія творчості: навчальний посібник. – К.:
Либідь, 2001. – 288 с.
2. Русинка І. І. Психологія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. –
367 с.
3.Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки:
Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с.
4. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Навчальний
посібник. – К.: Наукова думка, 2000. – 190 с.
5. Цимбалюк І. М. Психологія. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.
6. Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія. Модульнорейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.:
Професіонал, 2004. – 215 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
1. Цифрова бібліотека України www.elib.org.ua
2. Освітній сайт www.osvita.org.ua
3. Студентська електронна бібліотека http://chitalka.info
4. Вікіпедія: вільна електронна енциклопедія (українська)
http://uk.wikipedia.org
5. Сайт Книжкової палати України www.ukrbook.net
6. Електронна бібліотека www.lib.com.ua
7. Національна бібліотека України ім. Вернадського www.nbuv.gov.ua

