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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 
Київський університету 

імені Бориса Грінченка  

 

Кафедра практичної 

психології 

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор 

Програма Екзамену з 

дисципліни 

«Психологія ментальності клієнта» 

Курс  5 

Спеціальність(спеціалізація) 053 Психологія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова (у формі тесту) 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів: 

40 балів 

Критерії оцінювання Тест складається із 40 питань. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 1 бал. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

– 

Орієнтовний перелік 

питань: 

 

Орієнтовний перелік питань до екзамену 

1. Етапи становлення історії ментальності (за Ж. Ле Гофом). 

Попередники поняття «ментальність» у науці.  

2. Ментальність у психоаналітичній, гуманістичній, 

екзистенційно-феноменологічній традиції.  

3. Властивості і характеристики ментальності.  

4. Соціальні контексти ментальності.  

5. Функції ментальності. 

6. Ментальність і мова. 

7. Основні життєві прояви ментальності.  

8. Загальна характеристика типів ментальності: сімейна, 

гендерна, релігійна, етнічна, територіально-поселенська, 

професійна, субкультурні ментальності. 

9. Система і структура ментальності (О.С. Баронін, 

А.Х. Гаджиєв, А.В. Фурман).  

10. Онтогенез ментальності.  

11. Концепція формування ментальності, за С.В. Лур’є. 

12. Концепція ментальної психології М.-Л. Чепи.  

13. Концепція соцієтальної психіки О.А. Донченко. 

14. Сімейна ментальність як феномен. 

15. Ментальність язичницької сім’ї. Стосунки чоловіка та 

жінки; ритуальна свобода жінки. Територіальний розподіл 

функцій у сім’ї.  

16. Ментальність християнської сім’ї. Модель розподілу 

влади, відповідальності й любові. "Велика сім’я".  

17. Ментальність католицької сім’ї. Ієрархія панування-

підкорення.  

18. Ментальність протестантської сім’ї. 

19. Ментальність сім’ї радянської доби. 

20. Гендерна ментальність як тип ментальності індивіда й 

групи.  

21. Чинники формування гендерної ментальності: вік, освіта, 

виховання, конкретні соціальні ситуації, традиції, норми тощо. 



22. Ментальні відмінності чоловіків і жінок: розбіжності 

оцінок рольових позицій, стереотипів поведінки тощо.  

23. Чоловічий і жіночий мовні світи. Гендерлект. 

24. Етнічний і мономіф як історичний базис 

етноментальності.  

25. Ментальність у структурі етнічної свідомості. 

26. Концептуальна модель етнічної свідомості.  

27. Позитивні й негативні ментальнісно-характерологічні 

риси українського, російського, білоруського етносів. 

28. Етномаргінальність як соціокультурний феномен. 

29. Причини і види внутрішньої міграції.  

30. Сільська ментальність. Природність життєвого 

середовища селянина.  

31. Цільність та однорідність сільської ментальності. 

32. Міська ментальність. Антропогенне (техногенне) життєве 

середовище городянина.  

33. Ментальність жителів великого міста. 

34. Містечкова ментальність: соціально-психологічні 

стереотипи, автоматизми й звички, ціннісні орієнтації. 

35. Регіональні ментальності України. Схід-Захід-Південь-

Центр-Північ. 

36. Види професійної ментальності, особливі стилі 

світосприймання у представників різних професій. 

37. Ґенеза професійної ментальності. Суб'єктивне уявлення 

про світ професії.  

38. Професійне бачення світу як система відносин фахівця-

професіонала з об'єктами світу.  

39. Професійні аспекти спілкування.  

40. Ментальні риси окремих професій.  

 
  

Екзаменатор 

________________ 

Завідувач кафедри 

практичної психології 

______________ 

 

 

Лозова Ольга Миколаївна 

 

 

Лозова Ольга Миколаївна 

 

 


