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1. Предмет і завдання психології.
2. Місце психології в системі наук. Галузі психології і їх завдання.
3. Поняття про психіку. Основні функції психіки.
4. Основні принципи наукової психології.
5. Характеристика методів дослідження в психології.
6. Спостереження і експеримент як наукові методи дослідження в психології.
7. Основні форми психічних явищ, їх характеристика.
8. Поняття особистості в психології. Співвідношення понять: особистість, людина,
індивід, індивідуальність, суб'єкт.
9. Психологічна характеристика особистості. Соціальне і біологічне в особистості.
10. Відмінні риси особистості.
11. Психологічна структура особистості.
12. Загальна характеристика підструктури спрямованості особистості.
13. Загальна характеристика підструктури психічних процесів особистості.
14. Загальна характеристика підструктури досвіду особистості.
15. Загальна характеристика біологічної підструктури особистості.
16. Поняття про відчуття як сенсорне відображення дійсності, властивості відчуттів.
17. Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів.
18. Класифікація відчуттів, їх характеристика.
19. Основні закономірності відчуттів.
20. Поняття про сприймання, його психологічні особливості та властивості.
21. Поняття про сприймання. Класифікація сприймань.
22. Поняття про процес уявлення. Види уявлень.
23. Структура та функції рухових уявлень, їх значення в діяльності. Явище
ідеомоторного реакції.
24. Характеристика процесу уяви, її види.
25. Уява. Прийоми створення образів уяви.
26. Порівняльна характеристика процесів відчуття і сприймання.
27. Порівняльна характеристика процесів сприймання і уявлення.
28. Порівняльна характеристика процесів уявлення і уяви.
29. Поняття про пам'ять. Теорії пам'яті.
30. Пам'ять. Основні процеси пам'яті.
31. Види і типи пам'яті.
32. Індивідуальні відмінності пам'яті. Раціональні прийоми запам'ятовування.
33. Поняття про мислення і його особливості.
34. Психологічна характеристика видів мислення.
35. Розумові операції та їх характеристика.
36. Логічні форми мислення, їх характеристика.
37. Якості розуму, їх роль у професійному становленні особистості.
38. Взаємозв'язок мислення й мовлення. Види мовлення.
39. Функції та властивості мовлення. Вимоги до мовлення.
40. Психологічна характеристика уваги. Види уваги.
41. Властивості уваги і їх прояв в діяльності.
42. Поняття про емоції і почуття. Їх функції та відмінності.
43. Види емоційних станів людини, їх характеристика.
44. Види вищих почуттів людини, їх характеристика.

45. Психологічна характеристика волі. Особливості розвитку вольових якостей.
46. Вольові дії. Психологічна структура вольового дії.
47. Поняття про спрямованість особистості, її основні форми.
48. Види потреб особистості, їх характеристика.
49. Поняття про мотиви особистості, їх види.
50. Характеристика інтересів особистості, їх види.
51. Психологічна характеристика категорії установки.
52. Поняття про здібності. Ознаки та види здібностей.
53. Здібності і завдатки, їх співвідношення. Якісні та кількісні відмінності в здібностях.
54. Поняття про темперамент. Теорії темпераменту.
55. Темперамент. Фізіологічні основи темпераменту.
56. Психологічні властивості і особливості прояву холеричного темпераменту.
57. Психологічні властивості і особливості прояву сангвінічного темпераменту.
58. Психологічні властивості і особливості прояву флегматичного темпераменту.
59. Психологічні властивості і особливості прояву меланхолійного темпераменту.
60. Поняття про характер, його структура.
61. Основні властивості і групи рис характеру.
62. Акцентуація характеру. Види акцентуацій.
63. Поняття про групи в психології. Способи класифікації груп.
64. Психологічна характеристика групи. Референтна група.
65. Поетапний розвиток малих груп, їх характеристика.
66. Психологічний клімат в групі, його складові.
67. Психологічна характеристика групової діяльності. Ефект присутності і ефект спільної
дії.
68. Поняття спілкування. Види спілкування.
69. Функції та засоби спілкування, їх характеристика.
70. Типологія міжособистісних відносин.

