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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

 

Кафедра  психології особистості та соціальних практик 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Загальна психологія з практикумом» 

Курс: 1-й 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Освітні програми: 053.00.02 Практична психологія; 053.00.03 Психологія 

бізнесу та управління; 053.00.04 Консультаційна психологія 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

38-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі 

три завдання, подані у білеті. Студент демонструє чітке та ґрунтовне знання 

матеріалу, його розуміння, логічно викладає відповіді на запитання, не 

допускає жодної помилки у використанні наукової термінології. 

Психологічна задача розв'язана правильно. 

25-37 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при 

відповіді на всі завдання. В цілому студент демонструє ґрунтовні знання 

основного матеріалу питань, але допускає 2-3 незначні помилки при його 

відтворенні. Психологічна задача розв'язана загалом правильно. 

11-24 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені завдання. 

Студент демонструє фрагментарність і формальність у відповідях, 

недостатній рівень логіки та послідовності викладу. Студент допускає  4-5 

помилок при обґрунтуванні теоретичних питань білету та розв’язуванні 

психологічної задачі. 

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

екзаменаційного білету. Студент допускає значні помилки при викладі 

теоретичного матеріалу. Розв’язування психологічної задачі є неправильним.  

Перелік допоміжних матеріалів: набір задач зі загальної психології  (Додаток) 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Предмет психології як науки, її завдання.  

2. Зміст міфологічного етапу розвитку психології. 

3. Зміст філософського етапу розвитку психології. 

4. Зміст наукового етапу розвитку психології.  

5. Зв’язок психології з іншими науками.  

6. Сучасна система психологічних знань. 
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7. Основні напрямки сучасної психології.  

8. Методологічні принципи психології. 

9. Психологічне дослідження, його завдання та принципи.  

10. Етапи психологічного дослідження. 

11. Класифікація методів психології, базові вимоги до їхнього 

застосування. 

12. Спостереження як метод психології, правила його організації та 

проблема об’єктивності.  

13. Зміст та умови використання методів інтерв’ю та бесіди у психології.  

14. Особливості застосування анкетування у психології.  

15. Тестування, його види, вимоги до тестів, оцінка об’єктивності.  

16. Експеримент як метод психології, його види  та вимоги до проведення.  

17. Соціометрія як метод психології, специфіка її застосування. 

18. Суть методу аналізу продуктів діяльності.  

19. Поняття про психіку та її функції. 

20. Структура психіки.  

21. Рівні вияву психіки людини. 

22. Характеристика усвідомлюваного рівня психіки людини.  

23. Характеристика несвідомих проявів психіки людини.  

24. Стадії розвитку психіки тварин.  

25. Свідомість як вища форма відображення, її функції. 

26. Структура свідомості. 

27. Суть теорії психічного відображення.  

28.  Філогенетичні та онтогенетичні фактори формування свідомості.  

29. Відчуття, їх функції та фізіологічні основи. 

30. Характеристика видів відчуттів. 

31. Основні сенсорні властивості людини. 

32. Сприймання, його функції та фізіологічні основи.  

33. Види сприймання.  

34. Перцептивні властивості людини. 

35. Поняття про пам’ять,  її призначення та теорії функціонування. 

36. Характеристика видів пам’яті. 

37. Процеси пам’яті та їх характеристика.  

38. Мнемічні якості людини та шляхи їх вдосконалення. 

39. Мислення, його функції й операції. 

40. Основні форми мислення людини. 

41. Види мислення людини.  

42. Якості мислення людини.  

43. Інтелект людини, його функції та види.  

44. Сутність мови та мовлення як психологічних категорій.  
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