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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступник до аспірантури УІПА зі спеціальності  053 Психологія повинен мати 

відповідний рівень теоретичних знань та вміти застосовувати отримані знання у 

наукових дослідженнях фундаментального та прикладного характеру з використанням 

сучасних інформаційних технологій. 

Сучасний розвиток суспільства вимагає подальшого вдосконалення системи 

підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників закладів народної 

освіти. Особливе місце при цьому посідає підготовка психологів різного спрямування 

та рівнів кваліфікації, оскільки психологічне забезпечення як навчальної, так і 

виховної діяльності в сучасних умовах розглядається як найважливіший чинник 

формування відповідної компетентності. 

Психологічна освіта, яка поряд з педагогічною, покликана збагатити вітчизняну 

систему підготовки сучасних фахівців з проблем навчання, виховання, особистісного 

всебічного розвитку й гармонізації суспільних відносин відповідними знаннями, 

вміннями та навичками, повинна зосередити в собі світоглядні, загально- та 

спеціально-наукові й прикладні знання, а також конкретні способи дій, які забезпечують 

розгортання специфічного змісту психологічної діяльності в закладах освіти різного 

типу, а також в інституціях чи відповідних соціальних службах. 

Це зумовлює необхідність осмислити вітчизняний та зарубіжний досвід 

функціонування системи психологічної освіти, визначити нові підходи до її організації 

і розробити концепцію як стратегічний напрямок розвитку педагогічної освіти в 

Україні. 

Концептуальні положення щодо змісту й організації психологічної освіти 

ґрунтуються на Конституції України, Законі України «Про освіту», національній 

програмі «Освіта» «Україна XXI століття» та державних нормативних документах. 

На іспиті вступники до аспірантури повинні продемонструвати глибокі 

теоретичні знання з різних напрямків психології Головною вимогою до рівня 

теоретичної підготовки є ґрунтовне знання провідних концептуальних психологічних 

теорій, усвідомлення ролі і значення отриманих знань в професійній діяльності. 

Відповіді вступників до аспірантури на вступному іспиті повинні підтвердити повноту 

їх знань категорійно-понятійного апарату, а також знання принципів, законів, 

закономірностей, методів роботи в практичній психології. Рівень теоретичної 

підготовки вступника до аспірантури оцінюється за глибиною знань з психології, 

володінням термінологією та вміннями творчо використовувати знання під час іспиту і 

підготовки реферату. 

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 053 Психологія 

призначається для вступників до аспірантури за цією спеціальністю. Вона включає в 

себе основний зміст засвоєних фахових дисциплін, характеристику вимог до знань, 

умінь та навичок вступника, а також опис структури білету та порядок оцінювання 

відповіді. 
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1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ, СТРУКТУРА БІЛЕТУ ТА 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

2.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ 

 

Вступний іспит до аспірантури проводиться відповідно до програми, 

затвердженої вченою радою УІПА. Іспит передбачає оцінювання знань та 

вмінь як з базових, так і з професійно орієнтованих психологічних дисциплін. 

При цьому зміст фахової підготовки визначається: фундаментальними 

(базовими) навчальними дисциплінами спеціальності та спеціалізації; 

навчальними дисциплінами фахового спрямування; прикладними 

навчальними дисциплінами окремих галузей психології. 

Структура білету, відповідно, включає низку питань, що охоплюють 

проблематику базової, фахової та прикладної професійної підготовки. 

Оцінювання знань та вмінь з дисциплін фахового спрямування має на меті 

встановлення відповідного рівня володіння вступником   конкретними 

знаннями та вміннями з арсеналу професійної діяльності психолога. 

 

2.2. СТРУКТУРА  БІЛЕТУ ТА ЗМІСТ ІСПИТУ 

 

2.2.1. Структура екзаменаційного білету 

 
Питання з психологічних дисциплін розподіляються за білетами таким 

чином, що зміст білету включає в себе різні аспекти психологічних 

дисциплін, вимагаючи від володіння як загальними знаннями, так і 

конкретними вміннями, що дозволяють забезпечити всебічну й об'єктивну 

оцінку фахової підготовки студента. 

Екзаменаційний білет складається з питань репродуктивного, 

творчого та інноваційного рівнів складності. 

 

2.2.2. Зразки екзаменаційних білетів 

 
Білет №… 

1. Розвиток внутрішньої розумової діяльності, теоретичного 

мислення, абстрактних понять, соціальних мотивів і способів регуляції 

поведінки. 

2. Концепції мови, мовлення та спілкування. Розвиток 

фонематичної будови мовлення. 

3. Біологічне і соціальне у розвитку особистості. 

 

Білет №… 

1. Особистісний, природний, національний та загальнолюдський 

підходи до психологічного пізнання. Класичні та сучасні автори. 

2. Запам’ятовування та його загальна характеристика. 

3. Здібності та властивості ВНД. 
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2.2.3. Питання до вступного іспиту до аспірантури 

 

1. Історична зумовленість предмета психології соціальними та 

предметно- логічними факторами. 

2. Ілюзії сприймання, їх обумовленість фізичними, фізіологічними і 

психологічними факторами. 

3. Вчення І.П.Павлова про основні властивості нервової системи 

людини як фізіологічної основи індивідуально-психологічних відмінностей. 

4. Асиметрія півкуль головного мозку та специфіка психічних процесів. 

5. Еволюційно-біологічна теорія емоцій Ч. Дарвіна. 

6. Методи психологічного вивчення особистості, їх специфіка. 

7. Конкретно-наукові (власне психологічні) методи: біографічний, 

генетичний, анамнез; метод незалежних характеристик; вивчення продуктів 

діяльності, бесіди, спостереження; природний експеримент; констатуючий і 

формувальний експерименти; метод експертних оцінок. 

8. Трьохмірна концепція емоцій В. Вундта. 

9. Вплив особистості на групу (конформізм та нонконформізм). 

10.Принципи психології, їх роль і місце в системі психологічних знань 

11.Вюрцбюргська школа мислення. 

12.Проблема індивідуально-психологічних відмінностей. 13.Проблема 

закінчених та незакінчених дій (за Б.В. Зейгарнік). 14.Модальність відчуттів. 

Інтенсивність відчуттів. 

15.Дослідження В.М.Теплова, В.Д.Небиліцина та ін.  

16.Види експерименту в психології й психолінгвістиці. 

 17.Структурна цілісність сприймання. 

18. Загальні і специфічні властивості нервової системи. 

19. Гіпотеза М.О.Леонт’єва про стадії і рівні психічного відображення у 

тварин, її уточнення та подальша розробка К.Е.Фабрі (стадія елементарної 

сенсорної психіки та її рівні; стадія перцептивної психіки та її рівні). 

20. Функції емоцій: оцінка, спонукання, активізація, захист та ін. (за 

Ізардом К.Е.). 

21.  21.Вплив групи (колективу) на особистість 

22. Космопланетарний підхід до пояснення психіки людини 

(В.І.Вернадський), психіка людини на теорія ноосфери (Т.де Шарден). 

23. Теорії емоцій П.К.Анохіна, П.П.Симонова та ін. 24.Установки і 

відношення особистості. 

25.Проблема закону в психології і психологічних закономірностей. 

26.Загальна характеристика гештальт-психології. 

27. Особистісні та міжособові конфлікти. 

28. «Класифікаторський» підхід до психології як науки,

 неспроможність визначити закони психіки, психічних явищ, станів, процесів. 

29. Проблема мислення і біхевіоризмі та необіхевіоризмі. 

30.Структурно-динамічна модель самооцінки. 

31. Загальна характеристика зв’язку психіки і мозку. 

32. Основні теорії мислення в дореволюційній та радянській психології 

(І.М. Сеченов, С.Л.Рубінштейн, П.Я. Гальперін, Н.І. Менчинська та ін.) 
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33. Проблема періодизації розвитку особистості у вітчизняній та 

зарубіжній психології. 

34. Загальна будова ЦНС. 

35. Генетичний підхід у вивченні мислення (Ж.Піаже, В.В. Давидов та 

ін.) 36.Роль свідомого і несвідомого у регуляції поведінки. 

37. Теорія функціональних систем (П.К.Анохін та ін.). 

38. Якісна відмінність мислення людини порівняно з характеристиками 

штучного інтелекту. 

39. Структура свідомості та її основні характеристики. 40.Основні 

функціональні блоки мозку (О.Р. Лурія). 

41. Поняття уяви. Уява як вторинний образ та її зв'язок з образами 

сприймання та уявлень. 

42. Виникнення свідомості в процесі антропогенезу 43.Мозок як 

саморегулююча система. 

44.Концепція розумового розвитку Ж. Піаже. 45.Роль свідомості та її 

основні характеристики. 

46. Передумови розвитку психіки людини: спільна продуктивна 

діяльність, розподіл праці та активізація спілкування; розвиток мови і мовлення 

та узагальненого відображення світу. 

47. Процес мовотворення, психолінгвістична структура

 процесів породження мовних висловлювань. 

48. Концепції потреб і мотивації поведінки у зарубіжних теоріях 

особистості. 49.Особистісний, природний, національний та загальнолюдський 

підходи до психологічного пізнання. Класичні та сучасні автори. 

50.Запам’ятовування та його загальна характеристика. 51.Здібності та 

властивості ВНД. 

52.Критерії диференціації психологічної науки. Автори і концепції. 

53.Лейпцигська та Вюрцбурзька школи в гештальт-психології. 

54. Загальне і особливе в аналізі здібностей 

55. Розвиток внутрішньої розумової діяльності, теоретичного 

мислення, абстрактних понять, соціальних мотивів і способів регуляції поведінки. 

56. Концепції мови, мовлення та спілкування. Розвиток фонематичної 

будови мовлення. 

57. Біологічне і соціальне у розвитку особистості. 

58. Наукове психологічне пізнання: проблема закону й експерименту в 

психології (за К. Левиним). 

59. Види уваги та їх характеристика. 60.Темперамент і характер. 

61.     Сутність психологічного пізнання. Психологічні теорії і вчення ХХ 

ст.            

62.      Класичні та сучасні теорії уваги. Увага в концепції А. Я. Гальперіна. 

63. Здібності та особистість. 

64. Розвиток індивідуальної психіки людини в процесі її спілкування і 

сумісної діяльності з іншими людьми. 

65. Співвідношення, діяльності, психічних процесів, станів і властивостей.  

66. Теорії особистісних факторів: Г.Айзенк, Р.Кетел, М.Голдберг. 
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67.Загальна психологія як теоретична галузь психологічної науки.  

68.Ідеалістичні, агностичні і матеріалістичні концепції відчуттів. 

69.Поняття про здібності, різні підходи до їх вивчення. 

70. Методологія психології та її роль у психологічному дослідженні 

та у визначенні її предмета. О.М. Леонтьєв та Г. П. Щедровицький. 

71. Рефлекторна дуга і рефлекторне кільце. 72.Типології характеру. 

73. Проблема психологічної діяльності та її ієрархічні структури. 

Автори і концепції. 

74. Психофізика сенсорних процесів. Чутливість та її вимірювання. 

75.Темперамент і тип вищої нервової діяльності. 

 

2.2.4. Критерії оцінювання на вступному іспиті 

 
Відповідаючи на питання білету, вступник до аспірантури повинен: 

–  розкрити суть та закономірності психічних явищ, природу особистості, 

теорії особистості в психології; 

–  розкрити питання історичного розвитку психіки, закономірності 

психічного розвитку на різних етапах онтогенезу; 

–  мати уявлення про анатомію та еволюції нервової системи, 

функціонування центральної нервової системи та основні закони вищої 

нервової діяльності; 

–  продемонструвати знання з історії психологічної науки, орієнтуючись в 

основних напрямках світової психології; 

Даючи відповідь на питання білету з фахового спрямування, вступник 

повинен: 

–  продемонструвати розуміння специфіки професії психолога, обізнаність 

у методиках наукового психологічного дослідження; 

–  розуміти сутність методів та технік психологічного консультування, 

дослідження особистості та колективу; 

–  продемонструвати розуміння принципів складання психологічної 

характеристики особистості та колективу на основі застосування методів 

психодіагностики та соціальної психології; 

–  показати аналітичні та прикладні знання у конкретних видах 

психологічної практики (психодіагностика, психологічне консультування тощо); 

–  виявити конкретні професійні вміння при відповідях на аналітичні та 

практичні запитання білету; 

–  показати володіння основами професійного орієнтування в ситуаціях, 

що потребують психологічного втручання. 

При виставленні оцінки враховується змістовність та ґрунтовність 

відповідей на питання білету. 

Відповідно до вказаних вимог критерії оцінок такі: 

–  Оцінка «відмінно» виставляється за умови глибокого й з опорою на 

першоджерела висвітлення загальнотеоретичних питань білету, здатності 

підтримати проблемну дискусію з питання, глибоких фактологічних знань з 

проблематики питання, вільного оперування психологічними знаннями з усіх 
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галузей сучасної психології, а також успішного вирішення прикладних 

аспектів екзаменаційних питань. 

–  Оцінка «добре» виставляється за умови адекватного орієнтування в 

колі проблем, відображених в структурі екзаменаційного білету, розуміння 

проблематики різних галузей сучасної психології, принципів і технік роботи 

психолога у відповідності до кола питань, охоплених білетом, а також за умови 

адекватного вирішення практичних задач екзаменаційних питань. 

–  Оцінка «задовільно» виставляється за умов загального орієнтування 

в колі питань білета, здатності в найзагальніших рисах зорієнтуватися в суті 

проблематики, що обговорюється, продемонструвати конкретні вміння й 

навички згідно в прикладними аспектами екзаменаційних питань. 

–  Оцінка «незадовільно» виставляється за умов неадекватної відповіді на 

питання білетів, нерозуміння сутності проблеми, що обговорюється, 

нездатності відповісти на основні та додаткові запитання та при відмові давати 

відповідь й виконувати екзаменаційне завдання. 

 

                             Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за всі 

види 

навчальної 

діяльності 

Оці

нка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 

100 
А відмінно   

 

 

зараховано 82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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2.3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 

1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА 

 

1.1. Загальна характеристика психологічного пізнання 

 

Наукове психологічне пізнання: його специфіка, рівні Суть психологічного 

пізнання, його структура і напрямки. Психологічне самопізнання. 

Соціально-досвідне та індивідуальне у психологічному пізнанні. 

Особистісний, природний, національний та загальнолюдський підходи до 

психологічного пізнання. 

Психологія та інші науки. 

Місце психології в системі класифікації наук. 

 

1.2. Історичні етапи розвитку психології. 

 

Періодизація становлення предмету психології. 

Різні підходи у поясненні психічного: аналітичне трактування психіки; 

передасоціативна традиція пояснення психіки; раціоналістичний підхід до 

психіки (Платон, Аристотель); етично-релігійна традиція в психології; 

психологія в    епоху    Відродження, пантеїстичні    ідеї. Т. Кампанелла, 

Леонардо да Вінчі, Ф.    Бекон, Т. Гоббс, Дж. Берклі, Д. Юм, Д. Гартлі, Е. 

Кондільяк, К. Ламетрі, К. Гельвецій, Д. Дідро, Ж-Ж Руссо. 

Закладання основ сучасної психології. Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц, К. 

Вольф. «Спостерігання» як основний метод в психології Дж. Локка, Д. Юма, Т. 

Брауна, Гамільтона. 

Емпіризм в психології. А. Біне, В. Вундт, Е. Мах Р. Авенаріус, Г. Еббінгауз і 

Г. О. Кюльпе. «Самоусвідомлення» психології за І. Кантом. 

Психофізика. Психологія душі. Фізіологічний підхід до психології. 

Психологічні вчення і Україні у XVI-XVIII ст. 

Психологічна система Г. Сковороди; психологічні погляди Я. 

Козельского, В. Капниста. 

Психологічні теорії ХХ ст. 

Інтроспекціонізм, біхевіоризм і зоопсихологія. Вчення І. П. Павлова. 

Рефлексологія В. М. Бехтерева. Гештальтпсихологія. 

Психоаналіз З. Фрейда. Аналітична психологія. Психологія дитини і 

педологія. 

Психологія як наука про факти, закономірності і механізми психіки. 

Інтеграція окремих напрямків у психології. 

Біхевіоризм и необіхевіоризм (Е. Толман, К. Халл, Б. Скіннер та ін.). 

Неофрейдизм (Е. Фромм, К. Хорні та ін.). Когнітивна психологія. 

Гуманістична психологія. Психологічні школи в СРСР. 

Розвиток психології в Україні у 20-90-х роках ХХ ст.. Українська 

психологія ХХ ст. в діаспорі. 

Cучасні досягнення української психології. 
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1.3. Система психологічної науки як логічне відображення рівня, 

тенденцій і перспектив її розвитку 

Критерії диференціації психологічної науки. 

Загальна психологія як теоретична галузь психологічної науки. Класифікація 

галузей психологічної науки. 

 

2. МЕТОДОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ. 

 

2.1. Методологія психології. 
Методологія психології та її роль у психологічному дослідженні, у 

визначенні її предмета. 

Системний підхід у психології. 

Проблема психологічної діяльності та її ієрархічні структури. 

 

 

2.1.2. Об’єкт і предмет психології 

Предмет психологічного пізнання як цілісність, виділена із світу об’єктів  

людської діяльності та пізнання. 

Ідеальні та матеріальні об’єкти психологічного пізнання. Рівні 

психологічного пізнання. 

Психологія як  наука про виникнення, розвиток і функціонування психіки 

суб’єкта. 

Історична зумовленість предмета психології соціальними та предметно-

логічними факторами. 

Психічні процеси, стани, властивості людини як предмет психології 

2.2. Завдання і принципи психології 

Принципи психології, їх роль і місце в системі психологічних знань 

 

2.3. Базові категорії і основні поняття психології 
Гносеологічні категорії в психології (система, функція, структура, модель, 

вірогідність, інформація, відображення, образ, ідеальне та ін.) 

Психологічні категорії: діяльність, поведінка, свідомість та самосвідомість, 

особистість, установка, гештальт, «стимул-реакція», несвідоме, підсвідоме, 

психосоціальна мотивація, психосоціальний образ, колективне, індивідуальне та 

ін. 

Взаємозв’язок категорій у психології. 

Проблема закону в психології і психологічних закономірностей. 

«Класифікаторський» підхід до психології як науки, неспроможність 

визначити закони психіки, психічних явищ, станів, процесів. 

Закон Вебера-Фехнера, «закон асоціації», «біогенетичний закон», закон 

Елькоста. 

 

2.4. Мозок і психіка  
Загальна характеристика зв’язку психіки і мозку. Загальна будова  
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центральної нервової системи. 

Вчення про вищу нервову діяльність (І. М. Сеченов, І. П. Павлов). Мозок як 

саморегулююча система. 

Випереджаюче відображення. 

Теорія функціональних систем (П. К. Анохін та ін.) Концептуальна 

рефлекторна дуга (І. М. Соколов). Основні функціональні блоки мозку (О. Р. 

Лурія). Проблема локалізації психічних явищ. 

Асиметрія півкуль головного мозку та специфіка психічних процесів. 

 

2.5. Методи психології  
Методологія і методика психологічного пізнання. Рівні пізнання в психології. 

Конкретно-наукові (власне психологічні) методи: біографічний, 

генетичний, анамнез; метод незалежних характеристик; вивчення продуктів 

діяльності, бесіди, спостереження; природний експеримент; констатуючий і 

формуючий експерименти; метод експертних оцінок. 

Методи психологічної діагностики: нормативні та проективні, вербальні і 

невербальні. 

 

3. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХІКИ 

 

 3.1. Проблема розвитку психіки, її методологічне та теоретичне значення 

 

Психіка як результат еволюції. 

Подразливість, тропізми, таксиси найпростіших живих організмів, їх 

орієнтація у середовищі. 

Розвиток психіки у тварин. 

Гіпотеза О. М. Леонтьєва про стадії і рівні психічного відображення у 

тварин, її уточнення та подальша розробка К. Е. Фабрі (стадія елементарної 

сенсорної психіки та її рівні; стадія перцептивної психіки та її рівні.). 

Форми поведінки тварин. 

Класичний та оперантний умовні рефлекси. Загальні закономірності 

еволюції психіки тварин. 

 

. 3.2. Передісторія та історія психіки людини. 

Еволюційний підхід для пояснення психіки людини (дарвінізм). 

Космопланетарний підхід до пояснення психіки людини (В. І. Вернадський) 

психіка людини та теорія ноосфери (П. Т. де Шарден). 

Передумови розвитку психіки людини: спільна продуктивна діяльність, 

розподіл праці та активізація спілкування; розвиток мови і мовлення та 

узагальненого відображення світу. 

Розвиток внутрішньої розумової діяльності, теоретичного мислення, 

абстрактних понять, соціальних мотивів і способів регуляції поведінки. 

Розвиток індивідуальної психіки людини в процесі її спілкування і 

сумісної діяльності з іншими людьми. 

3.1. Онтогенез людської психіки.     
Соціальне і біологічне в онтогенезі людської психіки. Спілкування і розвиток 
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психіки. 

Рівні розвитку людини в онтогенезі. 

 

4.1. Увага. 

Поняття уваги. Функції уваги. Критерії уваги. 

Види уваги та їх характеристика. Властивості уваги. 

Класичні та сучасні теорії уваги. Класифікація форм уваги. 

 

4.2. Пам’ять 
Поняття пам’яті. Біохімічні основи пам’яті. 

Запам’ятовування та його загальна характеристика. Забування. 

Види пам’яті. 

Пам’ять, сприймання і уявлення. Види уявленнь. 

 

4.3. Відчуття 
Загальне поняття про відчуття. 

Місце відчуття в ряду інших пізнавальних процесів. Ідеалістичні, агностичні і 

матеріалістичні концепції відчуттів. Поняття аналізатора. 

Рефлекторна дуга і рефлекторне кільце. Взаємодія органів чуття. 

Психофізика сенсорних процесів. Чутливість та її вимірювання. Абсолютний та 

розрізняльний пороги, методи їх вимірювання. 

Закон Вебера-Фехнера. 

Просторова локалізація, часова послідовність і тривалість. Модільність відчуттів. 

Інтенсивність відчуттів. 

Явища адаптації та сенсибілізації.Синестезія. Взаємодія аналізаторів. 

Види відчуттів. 

Процес розгортання та синтезування образу. 

 

4.4. Сприймання. 
Основні характеристики образів. Предметність образів сприймання. Структура 

цілісність сприймання. Поняття «гештальта». 

Функція побудови образу. Функція впізнання. Перцептивні дії та засоби їх 

здійснення. 

Нейрофізіологічні та психологічні механізми сприймання. Сприймання простору 

(локалізація, рельєф, форма, величина). Сприймання часу (послідовність, тривалість, 

одночасність). 

Сприймання руху (зміна розташування об’єктів у просторі, акт переміщення 

об’єктів у просторі, швидкість переміщення). 

Ілюзії сприймання, їх обумовленість фізичними, фізіологічними і 

психологічними факторами. 

Види сприймання. 

 

4.5. Мислення 
Загальна характеристика мислення. Чуттєве пізнання і мислення. 

Суспільно-історична природа мислення. 

Мислення і спілкування. Логіка і психологія мислення. 
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Дослідження мислення у філософії, логіці, лінгвістиці, семіотиці, кібернетиці, 

педагогіці. 

Розвиток психологічних поглядів на мислення. Проблема мислення в асоціанізмі, 

сенсуалізмі. Вюрцбюргська школа мислення. 

Роль задачі. Поняття мислення операції. Типи операції. Гештальт-теорія 

мислення. 

Аналіз мислення як прояву в працях К. Дуннера. Продуктивність мислення за 

Вертгеймером. 

Проблема мислення в біхевіоризмі і необіхевіоризмі. 

Про дослідження мислення в контексті психоаналітичних концепцій. Проблеми 

мислення в когнітивній психології. 

Основні теорії мислення в дореволюційній та радянській психології (І. М. 

Сеченов, С. Л. Рубін штейн, П. Я. Гальперін, Н. І. Менчинська та ін.). 

Генетичний підхід у вивченні мислення (Ж. Паже, В. В. Давидов та ін.). 

Дослідження мислення в українській психологічній школі (Г. С. Костюк, Б. Ф. 

Басов та ін.). 

Продукти мислительного процесу: поняття, судження, умовиводи, знання та ін. 

Психологічний аналіз мислення як процесу розв’язання задач.   Фазний характер 

мислительної діяльності. 

Співвідношення продуктивних і репродуктивних компонентів в процесі 

мислення. 

Значення і смисл в процесі мислення. 

Свідоме і несвідоме, мимовільне і довільне в мисленні. Рівні мислительної 

активності. 

Емоції та їх вплив на динамічні та змістовні характеристики процесу мислення. 

Установки та мислення. 

Види мислення, їх класифікація (за О. К. Тихомировим). Види мислення в 

онтогенезі. 

Проблема розвитку мислення. 

Концепція розумового розвитку Ж. Піаже. Теорія поетапного формування 

розумових дій. Мислення і штучний інтелект. 

Якісна відмінність мислення людини порівняно з характеристиками штучного 

інтелекту. 

 

 

4.6. Уява 

Поняття уяви. Уява як вторинний образ та її зв’язок з образами сприймання 

та уявлень. 

Теорії уяви. 

Фізіологічні основи уяви. 

Види уяви: мимовільна і довільна уява, творча і репродуктивна уява. 

Індивідуальні особливості уяви. 

 

4.7. Емоції 

Поняття про емоції. 

Зв’язок емоцій з пізнавальними і вольовими процесами; відносна самостійність 
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їх функціонування. 

Емоції і процеси мотивації. 

Еволюційно-біологічна теорія емоцій Ч. Дарвіна. Периферична теорія емоцій 

Ланге і Джемса. 

Трьохмірна концепція емоцій В. Вундта. 

Теорії емоцій П. К. Анохіна, П. П. Симонова та ін. 

Функції емоцій: оцінка, спонукання активізація, захист та ін. (за К. Ізардом). 

Загальні та специфічні ознаки рівнів організації емоційних явищ. 

Проблема класифікації емоцій. 

Емоційні стани: афект, настрій, фрустрація, стрес. Моральні, інтелектуальні, 

естетичні, праксичні почуття. Індивідуальні особливості емоційної сфери. 

Фізіологічні механізми емоцій. 

Роль лімбічної системи мозку в регуляції емоційних станів. 

 

 

4. 8. Воля. 

Поняття про волю, загальна характеристика регулятивно-праксичного аспекту 

психіки та рівнів його організації. 

Інтелектуалістичні, волюнтаристські і сенсуалістичні теорії волі. Розвиток 

уявлень про вольову регуляцію діяльності людини. 

Вольовий акт та його структура. Психологічні механізми вольової регуляції. 

Вольові якості особистості: рішучість, самостійність, цілеспрямованість, 

сміливість, витримка, наполегливість та ін. 

 

4.9. Мова, мовлення, спілкування. 
Поняття мови і мовлення. Мовленнєва діяльність. 

Концепції мови, мовлення та спілкування. 

Основні функції мови і мовлення, мовне спілкування та інші види спілкування. 

Структура спілкування та його функції. 

Слово як знак і одиниця мови. 

Процес мовотворення, психолінгвістична структура процесів породження 

мовних висловлювань. 

Види мовлення. 

Види спілкування. 

Нейрофізіологічні механізми мовлення та його розлади. Індивідуальні 

особливості мовлення. 

 

5. ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Поняття діяльності. 

Предметно-чуттєва діяльність як спосіб буття, як форма існування 

психічного. Поняття «провідна форма діяльності». 

Рівні діяльності: 

Поняття суб’єкта діяльності. Основні види діяльності. 

Співвідношення діяльності, психічних процесів, станів і властивостей. 

Знання, вміння, навички і звички. 
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Рух, дія, навичок, вчинок. Види умінь, навичок, звичок. 

Процес формування вмінь, навичок і звичок. 

 

6. ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ 

 

6.1. Поняття «людина, «організм», «індивід», «особистість», 

«індивідуальність», їх співвідношення. 

Психологічна структура особистості. Основні компоненти особистості. 

Концепції структури особистості в психології Біологічне і соціальне у 

розвитку особистості. Особистість, діяльність, спілкування. 

Системна організація особистості. 

Проблема періодизації розвитку особистості. 

Свідомість і самосвідомість особистості, рівні їх розвитку. Рівні 

самосвідомості. 

Самосвідомість, творчість, свобода особистості. Теорії особистості в 

зарубіжній психології. 

Концепції потреб і мотивації поведінки у зарубіжних теоріях особистості. 

Спрямованість особистості. 

Мотиви й мотивація, потреби і мотиви. Проблема класифікації мотивів. 

Установки і відношення особистості. Інтереси особистості. Їх природа. 

Види інтересів. Принципи класифікації. Світогляд, переконання і ідеали 

особистості. Особистість і колектив. Поняття групи. 

Вплив групи (колективу) на особистість. 

Вплив особистості на групу. (Конформізм та нонконформізм). Особистість і 

праця. 

Ініціатива, активна життєва позиція. 

Методи психологічного вивчення особистості, їх специфіка. 

 

6.2. Свідоме і несвідоме в особистості. 
Психіка і свідомість. 

Виникнення свідомості в процесі антропогенезу. Структура свідомості та її 

основні характеристики. Роль свідомого і несвідомого у регуляції поведінки. 

Свідомість і самосвідомість. 

Свідомість і установка. 

6.3. Проблема становлення особистості. 
Проблема періодизації розвитку особистості у вітчизняній та зарубіжній 

психології. 

Біогенетична періодизація та формування «Я»-концепції. 

Ідентичність, креативність та самотворча активність особистості, 

психологічний вік особистості. 

Самооцінка особистості. 

Структурно-динамічна модель самооцінки. Типи та види самооцінок. 

Роль соціума у формування особистості. Соціальна орієнтація 

особистості: потреба в людських контактах та самоствердженні. 

Реалізація особистісних цілей і загально групові цілі. Особистісні та 

міжособові конфлікти. 
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Формування мотиваційної сфери особистості. 

 

6.4. Індивідуально-психологічні особливості особистості. 
Проблема індивідуально-психологічних відмінностей. 

Вивчення властивостей нервової системи людини як фізіологічної 

основи  індивідуально-психологічних відмінностей. 

Вчення І.П.Павлова про основні властивості нервової системи як  

фундаментальні нейродинамічні параметри індивідуальності. 

Загальні і специфічні властивості нервової системи. Дослідження В. М. 

Теплова, В. Д. Небиліцина та ін. Поняття індивідуального стилю діяльності і 

психологічні прояви властивостей нервової системи у трудовій та учбові 

діяльності. 

 

6.5. Темперамент. 

Поняття темпераменту. 

Темперамент і тип вищої нервової діяльності. 

Основні види темпераменту, їх психологічна характеристика. Темперамент і 

характер. 

Темперамент і індивідуальний стиль діяльності. 

 

6.6. Характер особистості. 
Типології характеру. 

Історія вчення про характер. Методи вивчення характеру. 

 

6.7. Здібності.  
Поняття про здібності, різні підходи до їх вивчення. Структура здібностей. 

Загальне і особливе в аналізі здібностей. 

Біологічне і соціальне у розвитку здібностей. Співвідношення 

природженого і успадкованого у задатках. 

Здібності та властивості ВНД. Здібності та особистість. 

Формування здібностей. Методи вивчення здібностей. 
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