
 
          Тематика контрольних робіт 
 

1. Психології як наука, її предмет та завдання 
2. Діагностичні, психокорекційні та науково-дослідні завдання 

психології 
3. Джерела психології: буденна психологія, релігійна психологія, 

парапсихологія 
4. Класифікація груп галузей психології за специфікою діяльності: 

теоретична, науково-прикладна, практична психологія 
5. Історичні етапи виникнення та розвитку психологічної думки, 

психологічних знань 
6. Виникнення психологічних знань у донауковий період 
7. Матеріалістичні та ідеалістичні погляди на предмет психології 
8. Зміна предмету психології з давнини до сучасності 
9. Аналіз сучасного стану науки психології 
10. Становлення нових напрямків у науці про поведінку людини та її 

психологію: біхевіоризм, гештальтпсихологія, фрейдизм 
11. Когнітивна психологія як один з сучасних психологічних напрямків 
12. Гуманістична психологія як один з сучасних психологічних 

напрямків 
13. Розвиток вітчизняної психологічної думки 
14. Основні категорії загальної психології – психічні процеси, психічні 

стани, психічні властивості 
15. Принципи психології та їх значення для науки 
16. Методологія, рівні методології, методи та прийоми 
17. Методи теоретичного дослідження, методи емпіричного 

дослідження, методи аналізу, тлумачення та інтерпретації даних 
18. Психологічне дослідження, задачі, етапи психологічного 

дослідження та вимоги до організації дослідження 
19. Психологічний аналіз моральних принципів поводження 

психолога з досліджуваними 
20. Загальна характеристика методів психології. Класифікація 

методів психології. Основні методи психології. 
21. Загальна характеристика методів психології. Класифікація 

методів психології. Додаткові методи психології 
22. Аналіз взаємозв’язку мозку, психіки та свідомості людини 
23. Будова центральної нервової системи 
24. Закони вищої нервової діяльності людини 
25. Рефлекс як основна форма взаємодії організму з середовищем 
26. Вищі психічні функції людини 
27. Основні етапи розвитку тварин (філогенез) 
28. Стадії розвитку психіки тварин: нижні форми, елементарний та 

перцептивний рівні 
29. Види інтелектуальної поведінки у тварин 



30. Теоретичний аналіз джерел психіки живих істот 
31. Порівняльний аналіз розвитку та ознак відмінності психіки тварин та 

людини 
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