Питання для поточного контролю з дисципліни «Психологія»
1. Предмет і методи дослідження в психології
2. Зв'язок психології з іншими науками. Основні етапи розвитку психологічної науки.
3. Поняття психіки. Походження й розвиток психіки.
4. Проблема біологічного й соціального в психіці людини.
5. Мозок, психіка й поведінка людини. Взаємозв'язок психічних і соматичних процесів.
6. Сутність і структура свідомості людини.
7. Мова, свідомість і мова. Основні функції мови й мови.
8. Роль несвідомого в психічному житті людини. Характеристика неусвідомлюваних
психічних процесів.
9. Подання про несвідоме у різних теоріях (З.Фрейд, К.Г.Юнг, С.Гроф).
10. Самосвідомість та його місце в психіці. Рівні й етапи розвитку самосвідомості.
Поняття Я-концепції.
11. Структура людської діяльності і її компоненти.
12. Види діяльності людини. Принципи класифікації. Поняття провідної діяльності.
13. Загальна характеристика пізнавальних процесів.
14. Характеристика відчуття й сприйняття. Принципи класифікації відчуттів і
сприйняттів і їхні основні властивості.
15. Загальна характеристика уваги. Основні види й властивості уваги.
16. Загальне поняття про пам'ять. Види пам'яті і її основні характеристики.
17. Загальна характеристика уяви. Основні види й механізми уяви. Проблема творчої
уяви.
18. Мислення і його роль у пізнавальній і практичній діяльності людини. Види мислення
і його основні характеристики.
19. Емоції й почуття. Способи керування емоційним станом.
20. Стрес і його вплив на фізичний і психічний стан людини. Види й стадії стресу.
21. Поняття про особистість у психології. Людина індивід, індивідуальність,
особистість.
22. Поняття про темперамент. Зв'язок темпераменту з типами ВНД.
23. Характеристика прояву основних типів темпераменту.
24. Характер. Структура й типологія характеру.
25. Взаємозв'язок характеру й темпераменту.
26. Чинники, що впливають на формування рис характеру.
27. Самооцінка й рівень домагань, чинники, які визначають їхній рівень і при
необхідності їхню корекцію.
28. Мотивація. Класифікація потреб і мотивів особистості.
29. Загальна характеристика й види здібностей. Здібності й задатки.
30. Мала група й принципи її класифікації.
31. Сім’я як мала група. Стилі сімейного виховання
32. Референтна група і її роль у розвитку особистості.
33. Поняття «колектив». Стадії формування колективу. Психологічний клімат у
колективі.
34. Характеристика стилів керівництва.
35. Поняття «роль». Види ролей у спілкуванні.
36. Сторони спілкування. Функції спілкування.
37. Характеристика засобів спілкування.
38. Засоби й методи психологічного впливу (впливу).
39. Конфлікт. Структура й фази розвитку. Типи конфліктів.
40. Способи керування конфліктом.

