
Питання до іспиту з дисципліни «Вступ до спеціальності» 

 

1. Основні аспекти поняття «професія». 

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

3. Перелічить основні передумови становлення сучасної психології. 

4. Історичний розвиток сучасних галузей психології. 

5. Наукові та інші способи пізнання світу. 

6. Сучасна класифікація наукових знань. 

7. Предмет вивчення сучасної науки «психологія». 

8. Опишіть як змінювались предмет та методи психології протягом її розвитку з античних часів до 

сучасності. 

9. Наукові погляди З.Фрейда та їх вплив на розвиток психології. 

10. Неофрейдизм: представники школи, основні поняття та положення. 

11. Бихевіорізм: представники школи, основні поняття та положення. 

12. Гештальтпсихологія: представники школи, основні поняття та положення. 

13. Гуманістична психологія: представники школи, основні поняття та положення. 

14. Вплив поглядів представників «рефлексології» та фізіологічної школи на розвиток вітчизняної 

психології. 

15. Основні положення культурно-історичної теорії Л.С. Виготського. 

16. Теорія діяльності А.Н. Леонтьєва. 

17. Місце психології в системі наук. 

18. Основні галузі сучасної психології. 

19. Розкрийте основні досягнення вчених ХІХ стр. та їх вплив на становлення психології як науки. 

20. Відмінності «прикладної» психології та «психологічної практики». 

21. Основні напрямки діяльності практичного психолога. 

22. Зміст психологічної допомоги. 

23. Основні форми психологічної роботи. 

24. Розкрийте основні галузі сучасної психології. 

25. Дайте загальне уявлення про виникнення та розвиток групової психотерапії. 

26. Особливості поглядів представників Санкт-Петебурзької психологічної школи. 

27. Особливості поглядів представників Московської психологічної школи 

28. Розкрийте сутність поглядів В. Вундта на психологію 

29. Зміст роботи психолога в сфері освіти. 

30. Практична психологія бізнесу, реклами та менеджменту. 

31. Зміст психологічної допомоги сім’ям. 

32. Назвіть сфери малодоступні для психолога. 

33. Вимоги до особистості психолога. 

34. Наукова діяльність професійних психологів. 

35. Особливості побудови ділових взаємовідносин психолога в колективі. 

36. Робота психолога з колегами-психологами. 

37. Модель діяльності практичного психолога. 

38. Формування індивідуального стилю роботи психолога. 

39. Основні етапи розвитку психолога-професіонала. 

40. Кризи розвитку в роботі психолога. 

41. Тенденції розвитку професійних деструкцій в роботі психолога. 

42. Проблема особистісного розвитку психолога та шляхи подолання дилетантизму в психології. 

43. Рівні професійного самовизначення. 

44. Формальна типологія основних направлень роботи психолога  та психологічних спеціальностей. 

45. Етичні проблеми в психології. 

46. Головний «етичний парадокс» психології. 

47. Етичні проблеми науково-дослідної діяльності психолога. 

48. Етичні проблеми практичної психології. 

49. Основні етичні принципи в роботі психолога. 

50. Історія розвитку вітчизняної вищої психологічної освіти.  

51. Місце творчості в роботі психолога. 



52.Охарактеризуйте основні об’єктивні методи в психології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


