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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Загальна психологія» 

Курс: 3-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 053 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

31-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три питання, 

представлені у завданні. Студент демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно 

викладає відповіді на запитання, не допускає жодної помилки у використанні наукової 

термінології. Психологічна задача розв'язана правильно. 

21-30 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при відповіді на всі три 

питання. В цілому, студент демонструє знання основного матеріалу питань, допускає 1-2 

незначні помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв'язана в 

цілому правильно. 

11-20 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені питання, демонструє 

фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень логіки й послідовності 

Студент допускає 2-3 помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача 

розв'язана з помилками. 

1-10 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в екзаменаційного 

білету. Студент допускає значні помилки при використанні наукової термінології. Рішення 

психологічної задачі неправильне. 

Перелік допоміжних матеріалів: - психологічні задачі з практикуму із загальної 

психології (Додаток) 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Предмет і задачі психології. Місце психології в системі сучасних наук. 

2. Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні 

властивості. Їх ознаки та характеристики. 

3. Основні методи психології. Загальна характеристика дослідницьких методів та 

методів активного психологічного впливу. 

4. Метод спостереження: визначення, правила організації спостережень, 

проблема об’єктивності. 

5. Метод тестів: поняття, види, вимоги до тестів, оцінка об’єктивності. 

6. Експеримент як основний метод психології. Види психологічних 

експериментів. Вимоги до їх проведення. 

7. Поняття про психіку. Психіка як властивість високоорганізованої живої 

матерії. Основні функції психіки.  

8. Сенсорна стадія розвитку психіки тварин. 

9. Перцептивна стадія розвитку психіки тварин. 

10. Інтелектуальна стадія розвитку психіки тварин. 

11. Основні форми поведінки тварин. Сутність та різновиди інстинктивної 

поведінки тварин. 

12. Групова поведінка тварин та її різновиди. Структура і функціонування 



тваринних спільнот. 

13. Свідомість як вищий рівень психічного відображення і вищий рівень 

саморегуляції. Структура свідомості 

14. Поняття самосвідомості та її складові. Категорія Я-концепції 

15. Загальна характеристика проблеми неусвідомлюваних психічних процесів. 

Класифікація неусвідомлюваних процесів.  

16. Відчуття як чуттєве відображення окремих властивостей предметів.  

17. Види відчуттів. Загальне уявлення про класифікації відчуттів.  

18. Основні властивості і характеристики відчуттів. Поняття чутливості. 

19. Пороги відчуттів. Основний психофізичний закон 

20. Поняття про сприйняття. Сприйняття як складний перцептивний процес. 

21. Основні властивості сприйняття: предметність, цілісність, константність, 

структурність, усвідомленість, апперцепція,  

22. Складні види сприйняття: особливості сприйняття простору, часу і руху.  

23. Пам'ять як психічний процес. 

24. Основні механізми пам'яті: запам’ятовування, збереження, впізнання і 

відтворення, забування  

25. Основні види пам'яті. Класифікація окремих видів пам'яті; по характеру 

психічної активності, по характеру цілей діяльності, по тривалості закріплення 

і збереження матеріалу.  

26. Загальна характеристика уяви. Види уяви. Механізми створення образів уявою. 

27. Природа й основні види мислення. Основні форми мислення: Поняття, 

судження, умовивід. 

28. Основні види розумових операцій: порівняння, аналіз і синтез, абстракція і 

конкретизація., узагальнення, опосередкування  

29. Загальна характеристика мовлення. Основні функції мовлення. Основні види 

мовлення.  

30. Поняття про увагу. Основні характеристики уваги. Основні види уваги 

31. Воля як процес свідомого регулювання поведінки. Проблема волі в психології. 

32. Структура вольових дій. Аналіз компонентів вольових дій.  

33. Види емоцій і їх загальна характеристика. Основні функції емоцій. 

34. Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій.  

35. Стрес і його стадії. Типологія стресу. Стрес як неспецифічна реакція організму. 

36. Поняття про здібності. Класифікація здібностей.  

37. Рівні розвитку здібностей і індивідуальні відмінності.  

38. Поняття про темперамент. Типології темпераменту. Сучасне розуміння 

темпераменту 

39. Поняття про характер. Структура характеру. Взаємозв'язок характеру і 

темпераменту.  

40. Поняття про риси характеру. Поняття акцентуації та психопатії 

41. Загальна психологічна характеристика діяльності. Специфіка людської 

діяльності і її атрибути.  

42. Основні види людської діяльності та їх характеристика: 

43. Структура діяльності. Дія як центральний компонент діяльності.  

44. Поняття про мотив та мотивацію. Поняття про спрямованість особистості і 

мотивацію діяльності. 

45. Психологічні теорії мотивації.  
 



  



Додаток  

Приклади психологічних задач 

 

1. Розв'яжіть психологічну задачу.  Дайте визначення вибірковості уваги  і її 

значення в процесі діяльності. Поясніть якими методиками її можна визначити. 

Сформулюйте поради вчителю як оптимально використовувати наявний рівень 

вибірковості уваги та як розвивати вибірковість уваги 

 

2. Розв'яжіть психологічну задачу. При відборі військовослужбовців у 

розвідувальні підрозділи використовується наступна методика. «Кандидатам 

пропонується протягом короткого часу запам’ятати 10-12 зображень на карті. 

Після проходження смуги перешкод кандидати повинні максимально точно 

відтворити позначки на карті. Ті, хто отримав кращі результати, відбираються 

для подальшої підготовки». Поясніть психологічний зміст проведених заходів. 

 

3. Розв'яжіть психологічну задачу. До психолога звернулися батьки учня, з 

проханням визначити, чи дійсно їх син розумово відсталий, як це стверджує 

вчитель математики на підставі його неуспішності з цього предмету. Яке 

обстеження повинен провести психолог? 

 

4. Розв'яжіть психологічну задачу. Тренер спортивної команди звернувся до 

психолога з проханням забезпечити психологічний супровід (лонгітюдне 

дослідження) динаміки психічних станів спортсменів в процесі змагань, щоб 

мати змогу оперативно впливати на ситуацію та спортсменів. Які методики 

може застосувати психолог? 

 

5. Розв'яжіть психологічну задачу. Класний керівник новосформованого класу 

звернувся до психолога з проханням визначити темперамент учнів та 

сформулювати рекомендації щодо організації роботи в класі. Які методики може 

застосувати психолог? 
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