
Орієнтовні питання до підсумкового контролю  
з навчальної дисципліни Загальна психологія 

 
1. Загальна психологія як наука. Предмет і завдання загальної психології. 
2. Основні напрями розвитку психології та їхня стисла характеристика. 
3. Місце загальної психології в системі психологічних наук. 
4. Методологічні принципи загальної психології. 
5. Принцип детермінізму в психології. 
6. Принцип системності в загальній психології. 
7. Принцип єдності свідомості і діяльності. 
8. Принцип розвитку в загальній психології. 
9. Загальна характеристика методів психології. 
10. Загальні вимоги до організації і проведення психологічного дослідження. 
11. Спостереження як метод психології. Можливості використання спостереження в роботі 

психолога. 
12. Принципи наукового спостереження психічних явищ. 
13. Експеримент і його використання в діяльності психолога. 
14. Соціометричні шкали і їхнє використання в роботі психолога. 
15. Інтерв’ю як метод вивчення психіки. 
16. Вимоги до проведення інтерв’ю. 
17. Анкетування і його використання в діяльності психолога. 
18. Вимоги до складання анкет. 
19. Тестування як метод вивчення психіки. 
20. Вимоги до проведення тестування. 
21. Вивчення продуктів діяльності як метод психології. 
22. Контент-аналіз як метод вивчення документації. 
23. Проективні методи дослідження психіки. 
24. Загальна характеристика методів обробки даних. 
25. Специфіка психічного відображення дійсності. 
26. Функції психіки. 
27. Розвиток психіки у філогенезі. 
28. Рівні розвитку психіки і форми поведінки тварин. 
29. Виникнення і розвиток свідомості. 
30. Свідоме і несвідоме. 
31. Самосвідомість особистості: зміст і структура. 
32. Механізми розвитку самосвідомості. 
33. Самооцінка і рівень домагань як характеристики самосвідомості. 
34. Методи дослідження самооцінки і рівня домагань. 
35. "Я-концепція" як настановлення особистості. Модальності Я 
36. Вплив "Я-концепції" на можливість самореалізації особистості. 
37. Співвідношення понять “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”. 
38. Поняття про особистість у психології. 
39. Основні теорії особистості. 
40. Структура особистості. 
41. Біологічне і соціальне в структурі особистості. 
42. Стадії становлення особистості. 
26. Методи вивчення особистості. 
43. Рушійні сили формування і розвитку особистості. 
44. Діяльність як умова розвитку особистості. 
45. Активність і діяльність: порівняльний аналіз. 
46. Основні види діяльності і їх характеристика. 
47. Структура діяльності. 
48. Види дій. Дії і операції. 
49. Діяльність і поведінка. 



50. Саморегуляція діяльності. 
51. Види діяльності. 
52. Індивідуальний стиль діяльності. 
53. Формування навичок і вмінь у діяльності. 
54. Основні форми прояву психіки і їхній взаємозв'язок. 
55. Загальна характеристика когнітивної сфери. 
56. Відчуття як пізнавальний процес. 
57. Властивості відчуттів.  
58. Види відчуттів. 
59. Сприймання як пізнавальний процес. 
60. Умови розвитку чуттєвих форм пізнання дійсності. 
61. Мислення як пізнавальний процес. 
62. Мислення як процес розв’язання задач. 
63. Засоби активізації мислення. 
64. Мислення і мовлення. 
65. Уява як специфічний пізнавальний процес. 
66. Уява і творчість. 
67. Умови розвитку уяви. 
68. Пам'ять як психічний процес. 
69. Процеси пам’яті. 
70. Умови підвищення ефективності пам'яті. 
71. Увага і її властивості. 
72. Можливості керування увагою. 
73. Емоції і почуття. 
74. Засоби керування емоціями. 
75. Воля як регуляція психічної активності людини. 
76. Структура вольового акту. 
77. Вольові якості особистості та їхній розвиток. 
78. Типи темпераменту та їх характеристика. 
79. Темперамент і продуктивність діяльності людини. 
80. Здібності і їх вплив на успішність діяльності. 
81. Загальні і спеціальні здібності і їхня характеристика. 
82. Умови розвитку здібностей. 
83. Спрямованість як провідний компонент особистості. 
84. Мотив і мотивація. 
85. Потреби як джерело активності особистості. Види потреб. 
86. Загальна характеристика психічних станів. 
87. Стрес і шляхи його подолання. 
88. Характер: сутність і структура. 
89. Темперамент і характер. 
90. Умови становлення і розвитку характеру. 
 


