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ВСТУП

Програма проведення фахового іспиту з загальної психології для
абітурієнтів, що вступають на факультет психології, які здобули освітньопрофесійний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра
на другий курс, складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю
053 - психологія.
Мета проведення фахового іспиту з загальної психології – виявлення загального
рівня розвитку абітурієнта, орієнтованості у питаннях вибору навчання на
факультеті психології.

1. Уявлення про психологію як науку.
Психологія як наука. Її цілі та задачі.
Роль психології у сучасному світі. Коло завдань, що вирішує психологія.
Співвідношення між життєвою та науковою психологією. Основні галузі
психології. Місце психології у системі наук.
Поняття про предмет психології.
Початкове визначення деяких головних понять психології – психіки,
свідомості, особистості, діяльності. Поведінка та внутрішній світ як сфери
проявлення психічного життя людини. Класифікація психічних явищ.
Методи психології.
Психологія як мільтипарадігмальна наука. Методи природно-наукової і
гуманітарної психології. Методи психологічної практики.
2. Еволюційний вступ до психології.
Виникнення і розвиток психіки в філогенезі.
Проблема виникнення психіки в еволюції (згідно з О.М.Леонтьєвим). Різні
підходи до вирішення цієї проблеми (панпсихізм, біопсихізм, нейропсихізм,
антропопсихізм).
Необхідність виникнення психічного відображення в еволюції.
Проблема суб’єктивних та об’єктивних критеріїв психічного. Поняття
біотичних та абіотичних подразників, подразливості та чутливості. Гіпотеза
О.М.Леонтьєва та О.В.Запорожця про умови виникнення чутливості та її
експериментальне підтвердження.
Етапи психічного розвитку в філогенезі.

Виникнення та історичний розвиток свідомості.
Необхідність виникнення свідомості в антропогенезі. Роль трудової
діяльності в формуванні свідомості. Соціальна обумовленість свідомості.
Проблема орудійної опосередкованості свідомості. Дослідження
П.Я. Гальперіним психологічного розрізнення між знаряддям тварини і
людини.
Структура свідомості в психології.
Свідомість як діяльність і як образ, їх можливе співвідношення. Психологічні
характеристики складових структури свідомості-образа. Поняття про чуттєву
тканину, значення і особистісний зміст (за О.М.Леонтьєвим). Види значення:
словесні, предметні, орудійні.
Із історії розвитку уявлень про предмет психології.
Різні варіанти розуміння душі як предмету психології в античній психології.
Виникнення емпіричної психології свідомості. Предмет емпіричної
психології свідомості. Криза в психології.
3. Сучасні проблеми і напрямки в психології.
Несвідоме як предмет психології.
Негативний та позитивний підходи до визначення поняття несвідомого. Три
класи несвідомих процесів: механізми, спонуки і надсвідомі процеси.
Розуміння несвідомого у З.Фрейда.
Поведінка як предмет психології.
«Об’єктивний підхід» у психології. Приклади емпіричних досліджень в
біхевіоризмі. Розвиток ідей біхевіоризма в необіхевіоризмі Е.Толмена.
Оперантний біхевіоризм Б.Скінера. Тренінг вмінь в біхевіоральній терапії.
Цілісний підхід в психології.
Історія постанови проблеми цілісності в психології. Одиниці аналізу в
гештальтпсихології.
Приклади
експериментальних
досліджень.
Гештальттерапія.
Гуманістична психологія як представник гуманітарної парадігми в
психології.
Гуманістична психологія, основні представники та ідеї. Гуманістична
психотерапія.
Когнітивна психологія і номотетичний підхід у психології.
Приклади експериментальних досліджень в когнитивній психології.
Соціокультурний підхід в психології.

Культурно-історична теорія Л.С.Виготського. Дві лінії розвитку психічних
процесів людини. Вищі психічні функції людини та їх властивості. Поняття
знака.
Діяльнісний підхід в психології.
Передумови діяльнісного підходу в психології. Два варіанти діяльнісного
підходу в радянській психології: теорії С.Л.Рубінштейна та О.М.Леонтьєва.
Характеристики діяльності. Структура діяльності. Принцип єдності
свідомості та діяльності.
Загальний огляд пізнавальних та емоційно-вольових процесів.
Співвідношення відчуття та сприйняття, їх властивості. Мислення та його
характеристики. Уява, види та механізми уяви. Пам’ять та її місце серед
пізнавальних процесів. Увага та її властивості. Розвиток мови та її роль у
житті людини.
Загальна різниця між пізнавальними та емоційно-вольовими
процесами. Поняття про емоції та почуття. Види емоційних станів та їх
психологіні характеристики. Поняття про волю. Вольові властивості
особистості.
4. Основні зарубіжні та вітчизняні теорії особистості.
Поняття та теорія особистості в психології.
Життєвi уявлення про особистість та їх обмеження. Поняття: людина,
iндивiд, iндивiдуальнiсть, особистiсть. Особистiсть як продукт суспiльноiсторичного та онтогенетичного розвитку. Поняття про науку i психологiю
особиcтостi. Компоненти теорiї особистостi. Критерiї оцiнки теорiї
особистостi.
Психоаналiз та неофрейдизм: загальнi концепцii та принципи.
Структура особистості за З.Фрейдом. Iнстинкти: рушійні сили
поведiнки. Розвиток особистостi: психо-сексуальнi стадiї розвитку.
Психоаналiтична терапiя.
Iндивiдуальна теорiя особистостi Альфреда Адлера: загальнi концепцiї
та принципи. Аналiтична психологiя Карла Юнга: загальнi концепцiї та
принципи.
Его-психологiя Ерiка Ерiксона: результати розвитку психоаналiзу.
Епігенетичний принцип. Розвиток особистостi: психосоцiальнi стадiї.
Гуманiстичний психоаналiз Ерiха Фрома. Екзистенцiйнi потреби.
Структура характеру. Типи непродуктивних орiентацiй.
Соцiокультурна теорiя особистостi Карен Хорнi: основнi концепцiї та
принципи.

Диспозиційний напрямок у теоріях особистості.
Диспозицiйна теорiя особистостi Гордона Олпорта. Концепцiя рис
особистостi. Поняття пропрiуму, функцiональної автономiї. Зрiлiсть
особистостi.
Структурна теорiя рис особистостi Реймонда Кеттела: основнi концепцiї
та принципи.
Теорія типiв особистостi Ганса Айзенка: основнi концепцiї та принципи.
Гуманістичний та феноменологiчний напрямки в теоріях особистості.
Гуманiстична теорiя особистостi Абрахама Маслоу. Основнi принципи
теорiї. Мотивацiя: iєрархiя потреб; дефiцитарна мотивацiя та мотивацiя
зростання.
Феноменологічна теорiя особистостi Карла Роджерса. Керiвний мотив
життя: тенденцiя актуалiзацiї. Я-концепцiя. Недирективна психотерапія.
Вітчизняні теоріі особистості.
Теорія особистості С.Л.Рубинштейна. Особистiсть як основа, iнтегруюча
усi психологiчнi прояви iндивiда. Структура особистостi: спрямованість,
здібності, характер.
Теорiя особистостi О. М. Леонтьєва. Особистість як особлива системна
властивість. Дiяльнiсть – основа особистостi. Структура особистості.
Розвиток особистості та його в’язок з розвитком діяльності
Теорія особистості О.К. Дусавицького. Загальна характеристика поняття
особистості. Роль навчальної діяльності у розвитку особистості. Структура
особистостi: інтерес, ідеал, характер. Поняття норми i патологiї особистостi.
Структура
Я.
Характеристика
типiв
патологiчної
особистостi.
Характеристика особистостi в нормi.
5. Пізнавальні процеси психіки
Відчуття та сприйняття.
Основні визначення психології пізнавальних процесів. Класифікація
сенсорних процесів. Відчуття, сприйняття і сенсомоторна активність.
Характеристика поняття сенсорної модальності. Основні властивості
сприйняття. Теорії сприйняття. Сприйняття простору, руху та часу. Природа
перцептивного образу.
Психологія памʼяті та мислення.
Пам'ять як базова функція психіки. Органічні основи пам'яті. Види
пам'яті. Теорії пам'яті. Закономірності процесу запам'ятовування. Пам'ять як

основний предмет досліджень представників Харківської психологічної
школи. Семантична організація матеріалу і запам'ятовування. Мислення як
опосередкована форма відображення дійсності. Розвиток мислення
(філогенетичний, історичний і онтогенетичний аспекти). Теоретичні підходи
до дослідження мислення. Основні фази розумового процесу. Основні
закономірності процесу прийняття рішення. Методи вивчення мислення.
Особливості внутрішньої мови.
Уява та увага.
Форми і види прояву уяви. Механізми уяви. Критерії і методи оцінки
креативности. Прийоми уяви і способи її активізації.
Визначення та види уваги. Властивості уваги. Теоретичні підходи до
вивчення уваги. Закономірності формування довільної уваги.
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КРИТЕРІЇ
оцінювання результатів фахового іспиту з «Загальної психології»
для абітурієнтів, що вступають на навчання на 2-й курс факультету
психології для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 053 –Психологія, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень молодшого спеціаліста

86-100 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді
на всі три питання, представлені у завданні. Абітурієнт демонструє знання
матеріалу, його розуміння, логічно викладає відповіді на запитання. При
відповіді демонструє знання класичних та сучасних психологічних теорій,
знайомство з літературою з означених питань, а саме місце визначення в
питанні поняття у системі психологічних знань. Абітурієнт не допускає
жодної помилки у використанні наукової термінології.
71-85 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності
абітурієнтів при відповіді на всі три питання. Абітурієнт демонструє
розуміння матеріалу, знайомство з основною літературою. В цілому,
абітурієнт демонструє знання основного матеріалу питань. Абітурієнт
допускає 1-2 незначні помилки при використанні наукової термінології.
61-70 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені
питання. Абітурієнт демонструє фрагментарність і формальність у
відповідях. Знання класичних та сучасних теорій є уривчастим, недостатній
рівень логіки й послідовності у відповідях. Абітурієнт допускає 2-3 помилки
при використанні наукової термінології.
50-60 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на
запитання в екзаменаційних варіантах. Абітурієнт демонструє суто поверхове
та формальне знайомство з науковою літературою, знання класичних та
сучасних теорій є досить уривчастим. Абітурієнт допускає значні помилки
при використанні наукової термінології.
50 балів – виставляється у разі відсутності відповідей на всі запитання,
або логіка викладання відповідей і послідовність відсутня.

