
Питання до заліку з дисципліни «Вступ до спеціальності» 

 

1. Основні аспекти та характеристики поняття «професія». 

2. Розкрийте сутність поглядів на психологію античних вчених.  

3. Відмінності психології наукової та житейської психології. 

4. Розкрийте сутність поглядів на психологію вчених ХVІІ стр. 

5. Принципові відмінності психолога-професіонала від психолога «аматора». 

6. Розкрийте основні досягнення вчених ХІХ стр. та їх вплив на становлення 

психології як науки. 

7. Розкрийте загальне уявлення про науку та інші способи пізнання. 

8. Охарактеризуйте психоаналіз З.Фрейда. 

9. Сучасна класифікація наук. Поняття «об’єкта» та «предмета» вивчення.  

10. Розкрийте основні погляди Г. Юнга. 

11. Предмет та об’єкт психології як науки. 

12. Розкрийте погляди неофрейдистів та основні відмінності від поглядів 

З.Фрейда. 

13. Розкрийте співвідношення психології з іншими науками. 

14. Розкрийте сутність напрямку «біхевіоризм». 

15. Розкрийте основні галузі сучасної психології. 

16. Розкрийте погляди А. Маслоу. 

17. Охарактеризуйте основні етапи психологічного дослідження. Особливості 

формулювання гіпотези. 

18. Розкрийте сутність напрямку «рефлексологія». 

19. Порівняйте переваги й недоліки лабораторного і природного 

експерименту. 

20. Розкрийте сутність духовно-філософського направлення. 

21. Розкрийте сутність суб’єктивного методу в психології. 

22. Розкрийте погляди Л.С. Виготського. 

23. Охарактеризуйте основні об’єктивні методи в психології. 

24. Опишіть теорію діяльності А.Л. Леонтьєва. 



25. Надайте загальне уявлення про прикладну психології та психологічну 

практику. 

26. Філософсько-психологічна теорія С.Л. Рубинштейна. 

27. Розкрийте поняття «психологічна допомога», «психологічна підтримка» 

та «психологічний супровід». 

28. «Теорія установки» Д.Н. Узнадзе. 

29. Охарактеризуйте основні розділи практичної психології. 

30. Основні етапи становлення професії психологом закордоном. 

31. Дайте загальне уявлення про виникнення та розвиток групової 

психотерапії. 

32. Основні етапи становлення вітчизняної психології. 

Порівняйте групову та індивідуальну форми психологічної роботи. 

33. Особливості поглядів представників Санкт-Петебурзької психологічної 

школи. 

34. Розкрийте сутність психологічного тренінгу як методу практичної 

психології. 

35. Особливості поглядів представників Московської психологічної школи. 

36. Розкрийте задачі та основні аспекти роботи психолога в системі освіти. 

37. Порівняйте погляди З. Фрейда і Г. Юнга. 

38. Розкрийте сутність практичної психології бізнесу, реклами та 

менеджменту. 

39. Розкрийте сутність поглядів В. Вундта на психологію. 

40. Охарактеризуйте особливості психологічної допомоги сім’ям. 

41. Основні вітчизняні центри психологічних досліджень. 

42. Опишіть сфери малодоступні для практичного психолога. 

43. Охарактеризуйте когнітивний підхід  до вивчення психічного. 

 


