
Орієнтовні питання до написання контрольної роботи та підсумкової 

письмової семестрової залікової роботи 

Питання розділу № 1 

1. Етапи становлення психологічної науки. 

2. Предмет, об’єкт психології, принципи психології. 

3. Основні категорії та задачі психології. 

4. Характеристика основних галузей психологічної науки.  

5. Характеристика сучасних основних напрямків, теорій і концепцій 

загальної психології. 

6. Структура психіки людини та визначення основних компонентів 

психіки людини.  

7. Характеристика методів дослідження психології. 

Питання розділу № 2 

8. Поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність». 

9. Періодизація психічного розвитку, планування та вибір життєвого 

шляху людини. 

10. Поняття про відчуття, види та властивості відчуттів. 

11. Сприйняття, його види та властивості. 

12. Увага, види та властивості уваги. 

13. Особливості розвитку відчуття, сприйняття, уваги в залежності від віку 

людини 

14. Пам’ять, процеси та види пам’яті. 

15.  Мислення та його характеристики. 

16.  Особливості роботи пам’яті, мислення в залежності від віку людини 

17.  Поняття про волю. Теорії волі. 

18.  Вольові якості людини та вольова регуляція поведінки людини.  

19. Види і роль емоцій в житті людини.  

20. Психологічні теорії емоцій.  

21. Емоції і особистість. 

22. Поняття особистості в загальній психології та психологічна структура 

особистості. 

23. Історія досліджень, характеристика типів та властивостей 

темпераменту.  

24. Темперамент і індивідуальний стиль діяльності особистості.  

25.  Поняття і акцентуації характеру. Формування характеру.  

26. Поняття про здібності, види та умови розвитку здібностей. 

Питання розділу № 3 

27.  Поняття про спілкування, основні функції та засоби спілкування.  



28.  Особливості ділового та міжособистісного спілкування у групі 

29. Розвиток мови та її роль у житті людини. 

30.  Поняття малої групи і колективу. Феноменологія малих груп. 

31.  Характеристика соціально-психологічної структури колективу. 

32.  Міжособистісні взаємовідносини в групі і колективі. Лідерство та 

керівництво, стилі керівництва у групі. 

33.  Поняття про конфлікт і його різновиди. 

34.  Причини конфліктів і засоби їх вирішення. 

35.  Основні соціально-психологічні наслідки впливу конфліктів на 

особистість та колектив.  

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 
для дворівневої 

шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
80-89 

добре  
70-79 

60-69 
задовільно  

50-59 

1-49 незадовільно не зараховано 

 


