Завдання для самостійної роботи
Для розділу 1« Вступ до психології »
1. Опишіть походження термінів "психіка" та "психологія".
2. Дайте визначення психології як науці.
3. Обґрунтуйте поняття науки та наукової картини світу.
4. Назвіть основні способи пізнання навколишнього світу та опишіть
специфіку кожного з
них.
5. Опишіть типи психологічних знань.
6. Визначте основні відмінності наукових та буденних психологічних
знань.
7. Чи слід вважати психологію природничою наукою? Обґрунтуйте
свою відповідь.
8. Назвіть з якими ще гуманітарними науками пов’язана психологія.
9. Назвіть основні етапи розвитку психологічної науки.
10. Охарактеризуйте донауковий період розвитку психології.
11. Охарактеризуйте науковий період розвитку психології.
12.Визначити предмет психології та основні завдання психології.
13.Проаналізуйте зв’язок психології з іншими науками.
14.Дайте характеристику основним галузям психології.
15.Дайте визначення методу наукового пізнання.
16.Проаналізуйте методи, які використовуються в психологічному
досліджені.

Для розділу 2 «Людина у розвитку та самопізнання людини»
1. Проаналізуйте відмінність відчуття і сприйняття.
2. Дайте характеристику видам і властивостям сприйняття.
3. Дайте характеристику видам пам’яті.
4. Опишіть основні процеси пам'яті.
5. Дайте характеристику основним властивостям уваги.
6. В чому полягає зв'язок пам'яті з особистістю людини.
7. Розкрийте поняття уяви.
8. Дайте характеристику видам та функціям уяви.
9. В чому полягає відмінність поняття про мислення від інших
пізнавальних процесів?
10.Назвіть види мислення та їх особливості.
11.Проаналізуйте співвідношення понять «людина», «індивід»,
«особистість».
12.Дайте характеристику основних підходів до проблеми вивчення
особистості.
13.Опишіть структуру особистості. Дайте характеристику її елементам.
14.Розкрийте основні принципи психічного розвитку людини.

15.Проаналізуйте характеристику підходів до вибіру життєвого шляху.
16.Визначити психологічну характеристику темпераменту.
17.Проаналізуйте структуру характеру людини.
18.Опишіть сутність характеру людини.
19.Проаналізуйте психологічні особливості представників різних
темпераментів.
20. Дайте оцінку проблемі формування характеру.
21. Розкрийте сутність розвитку здібностей в процесі життєдіяльності
людини та опишіть види здібностей.
22. Обґрунтуйте вплив схильностей та здібностей на професійне
самовизначення.
Для розділу 3 «Людина у соціумі та саморегуляція людини»
1. Дайте визначення структури та функції спілкування.
2. Проаналізуйте особливості спілкування як комунікаційного процесу.
3. Дайте характеристику вербальної та невербальної комунікації.
4. Розгляньте особливості спілкування як взаємодії.
5. Опишіть особливості перцептивної сторони спілкування.
6. Визначте основні функції та механізми соціальної перцепції.
7. Проаналізуйте ефекти міжособистісної перцепції.
8. Визначте чинники та фактори виникнення конфлікту.
9. Назвіть методи дослідження конфліктів у психології.
10. Обґрунтуйте ефективну поведінку у конфліктах. Як конструктивно
вирішити конфлікт?
11.Вкажіть психологічними характеристика спілкування та його види.
12.Дайте визначення поняття конфлікту в психології.
13.Дати оцінку стратегіям поведінки у конфлікті.
14.Дайте характеристику стилів керівництва.
15.Проаналізуйте роль емоцій та волі в саморегуляції особистості.
16.Як співвідносяться поняття адаптація та саморегуляція особистості.
17.Визначити поняття саморегуляції та її рівні.
18.Яка структура та функції спілкування?
19.Проаналізуйте особливості спілкування як комунікаційного процесу.
20.Дайте характеристику вербальної та невербальної комунікації.
21.Проаналізуйте особливості перцептивної сторони спілкування.
22.Які Ви знаєте функції та механізми соціальної перцепції.
23.Проаналізуйте особливості психологічного впливу.

