
Модульна контрольна робота № 1 
Теоретичні питання: 

1. Визначення психології як науки. 
2. Історія психологічних вчень. 
3. Поняття про психіку. 
4. Основні форми прояву психіки. 
5. Місце сучасної психології в системі наук. 
6. Структура сучасної психології. 
7. Завдання сучасної психології. 
8. Принципи психології: принцип детермінізму, принцип єдності свідомості та діяльності. 
9. Принципи психології: принцип розвитку психіки у діяльності, системно-структурний 

принцип. 
10. Поняття про експеримент як метод психології. 
11. Поняття про спостереження як метод психології. 
12. Допоміжні методи психології: анкетування, вивчення продуктів діяльності. 
13. Допоміжні методи психології: тести, бесіда, біографічний метод. 

Індивідуальн творчі завдання: 
Виконання творчого завдання полягає в аналізі фрагменту твору художньої літератури, в 

якому описуються ті чи інші психічні стани героїв, перебіг певних психічних процесів. 
Відповідь повинна мати таку структуру: 

• Автор, назва роботи 
• систематизований перелік описаних психічних проявів із короткою їх характеристикою 
• форма прояву психіки: 
• описаний феномен, коротка характеристика, зовнішні прояви (якщо описані), вплив на 

діяльність героя, характер протікання (свідомий - несвідомий). 
 
 

Модульна контрольна робота № 2 
Теоретичні питання: 

1. Розвиток форм відображення дійсності. Особливості відображення неорганічної матерії. 
2. Виникнення психіки як результат еволюції матерії: біологічні форми відображення. 
3. Розвиток психіки в філогенезі: сенсорна стадія розвитку психіки. 
4. Розвиток психіки в філогенезі: перцептивна стадія розвитку психіки. 
5. Розвиток психіки в філогенезі: інтелектуальна стадія розвитку психіки. 
6. Спілкування і мова тварин. 
7. Залежність психіки від середовища і будови органів. 
8. Умови переходу до вищої форми відображення – людської свідомості. 
9. Психіка і свідомість. 
10. Структура свідомості 
11. Суттєві відмінності психіки людини і тварини. 
12. Рефлекторна природа психіки: будова та види нейронів; психофізичні теорії психічного 

(вчення Декарта, Сєченова); 
13. Вчення І.П. Павлова про рефлекторну природу психічного: умовні та безумовні рефлекси. 
14. Вчення про дві сигнальні системи. 
15. Закони вищої нервової діяльності. 
16. Три блоки мозку і їх основні функції. 
17. Функціональна асиметрія великих півкуль головного мозку. 
18. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Модульна контрольна робота №3 
Теоретичні питання: 

1. Поняття особистості у психології. 
2. Розмежування понять „людина”, „індивід”, „особистість”. 
3. Розмежування понять „особистість”, „суб’єкт”. „індивідуальність”. 
4. Співвідношення біологічного і соціального у структурі особистості. 
5. Структура особистості за С.Л. Рубінштейном. 
6. Структура особистості за К.К.Платоновим. 
7. Структура особистості за А.В.Петровським. 
8. Структура особистості за О.Г. Ковальовим. 
9. Критерії сформованості особистості. 
10. Активність особистості та її життєва позиція. 
11. Спрямованість особистості як система мотивів її поведінки. 
12. Усвідомлювані мотиви: інтереси особистості. 
13. Переконання та світогляд особистості. 
14. Неусвідомлювані мотиви: установки, потяги. Активність і діяльність: 

а) потреба як джерело активності; 
б) види потреб. 

15. Поняття про діяльність. Відмінність діяльності людини і поведінки тварини. 
16. Структура діяльності. 
17. Керування дією та контроль за нею. 
18. Інтеріоризація та екстеріоризація діяльності. 
19. Освоєння діяльності: 

а) виникнення навичок, їх структура; 
б) взаємодія навичок; 
в) винекнення умінь; 
г) формування звичок. 

20. Основні види діяльності і їх розвиток у людини. 
21. Поняття про спілкування. 
22. Комунікативна сторона спілкування: 

а) види комунікації; 
б) мовлення як процес спілкування за допомогою мови, його фізіологічні механізми; 
в) розвиток мовлення у дітей; 
г) мовлення вчителя. 

23. Характеристика інтерактивної сторони спілкування. 
24. Перцептивна сторона спілкування. Психологічні механізми сприймання людини людиною. 
25. Зворотній зв’язок у спілкуванні. Соціально-психологічний тренінг спілкування і 

психологічна служба в школі. 
 
 


