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Модуль 1. Психологiя як наука.
Модуль 2. Етичш норми та принципи дiяльностi психолога.
Модуль 3. Особистють i дiяльнiсть.
Питання, яю виносяться на спiвбесiду
Список рекомендовано! л^ератури
Загальнi питання для визначення рiвня знань абiтурieнтiв

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Психологична о с в т покликана допомогти Вам сформувати системне психологiчне мислення,
знання, психологйчну культуру. Психологiя в сучасних умовах стае найважлившим компонентом
спшьно!

культури

людини.

Отримання

психолопчно!

професн

-

це захопливий

процес.

Використовуйте можливють, що вiдкрилася, повною мiрою. Проявляйте творчiсть, осмислюйте новi
знання, визначайте можливостi використання до конкретних життевих ситуацiй. Психологiя - це не
з а с т и т схеми, а жвава наука, що мае прикладний характер, оскшьки в якш би сферi професшно!
дiяльностi не була зайнята людина (бiзнесi, управлiнському процеа, полiтичнiй, педагогiчнiй
дiяльностi i im), вiн постiйно взаемодiе з шшими людьми - в ам '!, на роботу в транспортi, магазинi,
театрi i так далi i дуже поважно, щоб вiн був устш ний, добивався позитивних, соцiально корисних i
особистiсно значущих результатiв.
Вирiшення проблеми тдвищ ення якосий пiдготовки спецiалiстiв з базовою вищою освiтою на
сучасному етап передбачае значне полiпшення добору абiтурiентiв як важливого засобу управлшня
процесом навчання.
Програма фахового вступного випробування е складовою нормативно! документацн вищого
навчального закладу, що забезпечуе тдготовку магистра.
Програма фахового вступного випробування утверджуе форму та змют квалiфiкацiйних
випробувань, я к мають на метi визначення рiвня теоретично! та практично! тдготовленостй
вступника для здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстра за 053 «Психология» ступеня вищо!
освiти «мапстр». Складена за принципами комплексности, ушфшацп, сумiсностi та взаемозамшностй
засобiв i форм дiагностики, вона е пiдставою для надшного та об’ективного оцiнювання
Приймальною
вступника

екзаменацшною

встановленим

комiсiею

вимогам.

Змiст

вiдповiдностi
програми

рiвня осв^ньо-професшно! тдготовки
фахового

вступного

випробування

мае

комплексний характер. Склад дисциплш визначено з числа тих, яю формують належний рiвень
знань, вмiнь i навичок, необхщний в умовах ринково! економти, враховуючи мiжпредметнi зв’язки.
Використання Програми для тдготовки до фахового вступного випробування забезпечуе системне
сприйняття мiждисциплiнарного курсу.
Порядок

проведення

фахових

вступних

випробувань

визначаеться

Положенням

про

приймальну комiсiю ДВНЗ «Ушверситет менеджменту осв^и» НАПН Укра!ни.
Додаткове вступне випробування у формi спiвбесiди проводиться зi вступниками на навчання
за осв^ш м и програмами (далi - ОП) тдготовки бакалаврiв на основi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
(далi - ОКР) спецiалiста та ОП тдготовки спещалютйв (денна та заочна форма навчання) i м а гй с^ в
(денна форма навчання) на основi ОКР спецiалiста, ступеня бакалавра, здобутих за iншим напрямом

тдготовки (спещальшстю) до Державного вищого навчального закладу «Ушверситет менеджменту
осв^и» далi - Унiверситет).
Вступ на навчання здшснюеться за заочною формою за ОП тдготовки спещалют1в на основi
ОКР бакалавра, здобутого за шшим напрямом,
Програми для проведення ствбесщ и розробляють фаховi атестацiйнi комюн Ушверситету.
Пiсля затвердження головою Приймально! комidi цi програми оприлюднюються на В еб-сайт
Унiверситету у термiни, зазначенi у Правилах прийому на навчання до Ушверситету.
Фаховi атестацшш комюн навчально-наукових iнститутiв Унiверситету готують перелiки
питань для проведення ствбесщ и.
Рш ен н я щодо допуску вступникiв до додаткового вступного випробування у формi спiвбесiди
Приймальна комiсiя Унiверситету приймае пiсля закшчення прийому заяв та документiв на вступ на
навчання за ОП тдготовки м а п с ^ в .
С твбесщ у зi вступниками проводять фаховi атестацiйнi комюн за розкладом, затвердженим
Головою Приймально '1 комюн.
На початку спiвбесiди вступник отримуе аркуш спiвбесiди, обирае програмнi питання та
готуеться до вщповвд протягом 30 - 40 хвилин. У аркушi ствбесщ и вступник заповнюе змютову
частину, записуе завдання з вибраних ним питань та змют вщповщей на питання.. Пщ час ствбесщ и
члени фахово! атестацшно! комюн ощнюють вiдповiдi та фiксують оцiнки у аркушi спiвбесiди.
Аркушi спiвбесiди пюля 11 завершення пiдписуються екзаменаторами та вступником i передаються у
Приймальну комiсiю для зберiгання в особових справах вступнишв.
На пiдставi результатв спiвбесiди фаховi атестацiйнi комюн приймають рш ення: „допустити
до фахового вступного випробування ” або ж „не допустити до фахового вступного випробування ”
вступника.
Вступник за результатами спiвбесiди допускаеться до фахового вступного випробування якщо
вiн:
•

виявив достатнш рiвень знань з дисциплш, якi передбаченi програмою спiвбесiди;

•

володiе вiдповiдною фаховою термiнологiею;

•

вмiе користуватися основними фаховими поняттями та розумiе 1х взаемозв’язок.

10. Вступник за результатами ствбесщ и не допускаеться до фахового вступного випробування
якщо вш:
•

виявив не достатнш рiвень знань з дисциплш, яю передбачеш програмою ствбесщ и;

•

не володiе вщповщною фаховою термшолопею;

•

не умiе користуватися основними фаховими
взаемозв’язку.

поняттями та не розумiе 1хнього

1нформащя про результати ствбесщ и оголошуеться вступниковi фаховою атестацiйною
комiсieю в день проведення ствбесщ и.

ЗМ1СТ ПРОГРАМНОГО МАТЕР1АЛУ

1. МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГ1Я ЯК НАУКА
Тема 1. Витоки та види психологiчного знания
Психология та давньогрецька мiфологiя. Психологйчне знання у фiлософських трактатах
минулого. Опис людських вчинкiв та рис характеру в л^ературних пам’ятках. Народна мудрють,
художня лiтература та живопис - сховище

житейського психологiчного знання. Вщмш носп

житейського психологiчного знання вщ наукового. Парапсихологiя, трансперсональна психологiя.
Тема 2. rany3i сучасног психологп, методологiя та методи психологiчного до^ дж ен н я.
Загальна, сощальна та диференцшна психология, прикладш галузi психологи, крос-культурна
психологiя, психология взаемодп з навколишнiм, психологiя дiяльностi i поведiнки, психологiя
реклами, психология споживача. Мiсце психологи в системi наук. Органiзацiйнi методи: порiвняльне,
лонптюдне,

комплексне

психодiагностика

(тести,

дослiдження.
опитування,

Емпiричнi

анкетування,

методи:
ш терв’ю,

спостереження,
соцiометрiя),

експеримент,

аналiз

продуктiв

дiяльностi. Методи обробки даних. Методи штерпретаци даних.
Тема 3. Психологiя, як профеЫя та видатт психологи X X столття.
Психологична система дiяльностi включае в себе: мотиви вибору професи, ц ш дiяльностi,
програми дiяльностi, пщсистему професiйно важливих рис, iнформацiйну основу дiяльностi. Роль
психолога у сучасному суспшьствй Сфери професшно '1 дiяльностi спещалюта - психолога: психолог
- викладач, психолог - дослщник, психолог - практик. Види дiяльностi психолога: викладання,
осв^а, дослiдницька дiяльнiсть, дiагностика, консультативна дiяльнiсть, дiяльнiсть психологатренера в треншгах, експертна дiяльнiсть для вирш ення задач психолопчно '1 експертизи, проектна
дiяльнiсть, нормативно-стандартизуюча дiяльнiсть, управлiнська дiяльнiсть. Професшш сфери
психолога. Видатнi психологи XX стол^тя (Жан Пiаже, Курт Левш, Сергiй Рубiнштейн, Лев
Виготський, Зигмунд Фрейд, Карл Роджерс та шш ^.

2. МОДУЛЬ. ЕТИЧН1 НОРМИ ТА ПРИНЦИПИ Д1ЯЛЬНОСТ1 ПСИХОЛОГА
Тема 1. Професшно-особистгсний портрет психолога
Поняття «профеая» i «спещальшсть»

психологiя. Загальна характеристика професшно!

дiяльностi психолога. Базовi знання психолога: суспшьш та природнi науки, психология, педагопка.
Необхiднi здiбностi психолога: концентращя та стiйкiсть уваги, переключення i розподiл уваги,
образна та словесно-лопчна пам’ять, образне мислення, короткочасна та довготривала пам’ять,
комунiкативнi здiбностi, вербальнi здiбностi, ораторськi здiбностi, здiбнiсть до самоконтролю.
Необхiднi особистiснi риси, штереси та нахили.
Тема 2. Мета, завдання, зм ^т i основш функци дiяльностi практичного психолога

Мета роботи психолога як гуманна мiсiя надання допомоги суспшьству в забезпеченш
психолопчного здоров'я, створеннi соцiально-психологiчних умов для розвитку кожно '1 особистостi.
Функцп психолога як постiйнi завдання, що складають змiст його дiяльностi. Основш функци
дiяльностi

практичного

психолога

(психодiагностична,

психокорекцiйна,

психопрофiлактична,

розвиваюча, профорieнтацiйна, психолого-просв^ницька).
Психодiагностична функцiя та ii здшснення в рiзних галузях роботи психолога.
Психологична корекцiя. Рiвнi аналiзу норми психiчного розвитку як основа побудови
психолопчно! корекци.
Психопрофiлактична

робота

психолога

та

ii

випереджаючий

характер.

Психотреншг,

психодрама, рольова гра як форми психокорекцшно! i психопрофшактичнот' роботи психолога.
Розвиваюча функщя та ii реалiзацiя в роботi психолога (в закладах осв^и, и м ’!, та iн.).
Врахування рiвня актуального i зони найближчого розвитку в ро б о т психолога з розвитку психiчних
процесiв людини.
Робота

з

профорiентацii

та

сощально-професшнот’ адаптацп

як

функцiя

психолога.

Консультативна робота психолога.
Психолого-просв^ницька

функцiя

психолога

та

ii

роль

у

пщвищенш

психологично!

компетентности людей, гумашзацп життя i працi. Методи психологичнот' просвiти.
Тема 3. Етичт основа професшног дiяльностi психолога
Поняття морал^ етики, моральности. Значення моралi в життi суспшьства.
Значення етики в професiйнiй дiяльностi. Регулювальники дiяльностi психолога
Гуманiстичнi щнностй в практичнiй роботi психолога: пошана, визнання унiкальностi людини,
цiннiсне вщношення до клieнта. Етичнi стандарти дiяльностi психолога.
Основнi принципи Етичного кодексу: принцип ненанесення шкоди клieнтовi, принцип
компетентности психолога, принцип шформованот' згоди, принцип неупередженостй психолога,
принцип конфщенцшно'т' дiяльностi психолога.
Принципи етичного кодексу асощацп тренерiв i психотерапевтiв: компетентшсть, поряднiсть,
професiйна i наукова вщповщальшсть, повага до прав людини, турбота про благополуччя шших,
соцiальна вщповщальшсть.

3. МОДУЛЬ ОСОБИСТ1СТЬ I ДШЛЬШСТЬ
Тема 1. Особист^ть, дiяльнiсть, поведтка
Психология особистостй як галузь науки, що вивчае закономiрностi становлення i розвитку
особистостi як суб’екта життетворчостй. Сутнiсть особистостi з позицiй рiзних теоретичних уявлень.
Особистiсть у психоаналiзi, трансперсональнiй психологи, бiхевiоризмi. Особистiсть у когштивнш
та гуманiстичнiй психологи. Жiночi теори особистостi. Факторнi теори особистостй. Теори

особистосп В. Райха, Дж. Келлд Г. Саллiвана, К. Левiна, Р. Мей, А. Бандури, Дж. Роттера.
Особиспсть у радянськiй

та украшськш психологи.

Особиспсть як ансамбль несвiдомих

iррацiональних потягiв (З. Фройд). Особистiсть як функщя результату психосоцiальних криз
(Е. ЕрГксон). Особистiсть як певний набiр поведiнкових реакцiй (Б. Скiннер) Особиспсть як
властивий кожному iндивiду ушкальний спосiб усвiдомлення досвiду (Д. КеллГ). Особистiсть як
суб’ект соцiальних стосунюв i свщомо! дiяльностi, системна яюсть iндивiда, що формуеться у
спшьнш дiяльностi i спiлкуваннi (Л. Виготський, О. Леонтьев С. Рубшштейн, А. Петровський та iн).
Особистiсть як конкретна людина, яка належить до певного суспшьства й сощально! групи;
усвщомлюе свое ставлення до навколишнього середовища, народу i до само! себе; займаеться певною
дiяльнiстю; вирiзняеться своерiдними особливостями поведiнки й дiяльностi; володiе тiльки ш
притаманною системою психiчних i соцiопсихiчних властивостей та якостей.
Людина як багатосистемне явище. Особиспсть у психоенергетичнш ментально-соцiодуховнiй
концепци М.Й. Варiя. Бiопсихiчна, ментально-психiчна, штрашдивщуальна,

соцiопсихiчна й

свiдомiсть-самосвiдомiсть пiдструктури особистосп (за М.Й. Варiем).
Тема 2. Земний шлях oco6ucmocmi та ii буття
Земний шлях особистосп як сукупшсть життевих процеав. Простiр час та енерпя особистостi.
Людське життя у рiзних вимiрах. Вимiри людського життя: суспiльне, духовне, полiтичне,
професшне, громадське, сiмейне, економiчне, особисте або шдивщуальне. Основнi аспекти буття:
фiзичний (предметний), вiтальний, соцiальний, духовний. Гармошя i дисгармонiя особистостi. Вибiр
особиспстю свого життевого шляху та його корекщя. Соцiалiзацiя особистостi. Поняття сощалГзаци.
Особливостi, умови й механiзми сощалГзаци. Процес сощалГзаци. Фiзичний (предметний), вгтальний
(бiологiчний), соцiальний та духовний аспект буття особистосп. ВнутрГшнш i зовшшнш простори
особистостi. Благополуччя в психолопчнш площинi. Психiчна стiйкiсть особистостi i гармонiя.
Гармонiя взаемин особистостi, й сенс життя, духовнiсть i свобода. Iнтеракцiйнi почуття особистостi.
Духовне буття особистосп. Сенс життя в контекст внутрГшньо! свободи. Вiра i система щнностей
особистостi та !х вплив на и гармонiю. Вплив суспшьства на статус i соцiальну роль особистосп.
Взаемовплив особистосп i сощально! ролi. Вплив соцiальних норм на регулящю поведiнки
особистостi. Цiннiсно-нормативна система особистосп та и вплив на поведшку. Установки,
стереотипи та iмiдж особистосп як засоби регуляцГ! и поведiнки. Рух особистостi в сощальному
просторi та часi.

Спрямованiсть особистосп як властивють,

що становить собою систему

взаемопов’язаних внутрГшнГх спонукань, яю спрямовують та орiентують и життевий шлях у
соцiальному просторГ й част Рух як наслщок псилчних чинникГв - потреб i мотиваци. Мотивацiя,
мотивування, полГмотивованГсть мети, зовнГшня i внутрГшня мотивацГя. Види, ГерархГя i змГна
мотивГв у сощальному просторГ та част Психолопчш чинники спонукання особистосп до активносп
та руху

ТемаЗ. CeidoMicmb i caMoceidoMicmb oco6ucmocmi
Психолопчна сутшсть самосвiдомостi. Взаемозв’язок свiдомостi i самосвiдомостi. Структура
самосвiдомостi: пiзнавальний, емоцшний, вольовий компоненти. Самосвiдомiсть i здшснення
особистостi. Механiзми самосвiдомостi:

iдентифiкацiя, рефлекая,

емпатiя, децентрацiя.

„Я” -

концепцiя як виявлення самосвщомосп. Самооцiнка i рiвень домагань як центральнi характеристики
самосвщомосп. Види самооцiнки i рiвня домагань. Формула Джеймса. Самоповага i комплекс
меншовартостт

Вплив

самооцiнки

особистостi на ii самоповагу i формування

комплекав.

Самореалiзацiя особистостi. Розвиток самосвiдомостi та ii вплив на самореалiзацiю особистосп
Тема 4. Псuхологiчнuй захист ocoducmocmi
Загальне уявлення про «психологйчний захист» i його функцп. Рiзновиди психологичного захисту та
!хня характеристика. Використання захисту в життeдiяльностi. Особливостi психологичного захисту в
д^ей.
Тема 5. Поведтка ocoducmocmi
Поняття психологiчних механiзмiв щлеспрямовано! поведiнки. Теоретичнi пiдходи до аналiзу
структури регуляци дп. Вплив мети на поведшковий акт. Зворотний зв'язок та ефектившсть
наступно! дп. Залежна поведiнка особистостi. Хiмiчна залежшсть особистостi та ii вплив на
поведшку. Односпрямована (акцентурована) активнiсть як психйчш залежностi. Iнтеракцiйна
залежнiсть та ii характеристика. Девiантна поведiнка. Психологйчне розумiння вщхильно! поведiнки.
Особливостi особистосп з девiантною поведiнкою. Депривацiя. Самоуправлшня i саморегулювання
особистостi.

Розумiння самоуправлшня i саморегулювання особистостi. Процес самоуправлшня i

саморегулювання. Саморегулювання настрою.
Тема 6. n cu x i4 не здоров’я ocoducmocmi, ii саногенний nomенцiал mа кризи
Розумшня психiчного здоров’я. Вплив сустльно! дiйсностi на психйчне здоров’я особистостi.
Психiчна

стiйкiсть

особистосп.

Саногенний

потенщал

особистостi.

Розумiння

саногенного

потенщалу особистостi. Благополуччя як позитивний саногенний потенщал особистосп. Активiзацiя
саногенного потенщалу у важких життевих умовах. Кризи особистосп в сучасному суспшьствт
Розумшня криз особистосп у психологи. Типи криз особистосп. Ставлення до кризи та ii подолання.
Тема 7. Po3eumoK, фoрмування i кoнкуренmocпрoмoжнicmь ocoducmocmi в cучаcнoму
cycnmbcmei.
Гармоншний i дисгармоншний розвиток особистосп. Формування змюту особистосп. Розумшня
поняття «конкурентоспроможна особиспсть». Етапи розвитку конкурентоспроможно! особистосп.
Психологйчш основи розвитку штегральних характеристик конкурентоспроможно! особистостi.

Питання, я к виносяться на спiвбесiду
1.

Головнi життевi процеси особистостi.

2.

Яю основш аспекти буття особистосп?

3.

Яка сутнiсть внутрiшнiх i зовнiшнiх просторiв особистосп?

4.

У чому виявляються гармонiя та штегровашсть особистосп?

5.

У чому виявлясться дисгармонiя особистосп?

6.

Яким чином особиспсть робить вибiр свого життевого шляху та корегуе його?

7.

Як

р о зу м ^ т ь

особистiсть

у

психоаналiзi,

бiхевiоризмi,

трансперсональнiй

психологи,

когнiтивнiй психологи та гуманiстичнiй психологи?
8.

Що розумiють пiд поняттями «людина», «шдивщ», «особиспсть»?

9.

У чому полягае психоенергетична ментально-сощодуховна концепцiя особистостi М.Й. Варiя?

10. Потреби особистостi та !х класифiкацiя.
11. У чому полягае концепщя «!ерархи мотивiв» А. Маслоу?
12. Мотив, мотиващя i мотивування.
13. У чому вщмшшсть мiж зовнiшньою i внутрiшньою мотиващями?
14. Процесуальнi та результативнi компоненти мотиваци.
15. Як виявляються мотив самоствердження, мотив щентифшаци з шшою людиною i мотив влади?
16. Як впливають на поведiнку i дiяльнiсть людини мотив саморозвитку, мотив досягнення,
просощальш (суспiльно значущi) мотиви та мотив афш аци?
17. Як негативна мотиващя впливае на поведшку i дiяльнiсть особистостi?
18. Як здшснюються зовнiшня вi внутрiшня мотиващя?
19. У чому виявляеться самосвщомють особистосп?
20. Якi структурнi елементи свщомосп?
21. У чому виявляеться самоощнка особистостi?
22. Розкрийте сутшсть «Я - концепцii».
23. У чому виявляеться щентифшащя особистостi?
24. Що таке рефлекая?
25. Як суспшьна дiйснiсть впливае на свщомють особистостi?
26. У чому виявляеться адекватна i неадекватна самооцiнка особистосп?
27. У чому виявляеться самоповага й так званий комплекс меншовартосп особистосп?
28. Яку роль ввдграе самореалiзацiя впродовж життевого шляху особистосп? Чому?
29. Що розумш ть т д поняттям «соцiалiзацiя»?
30. Як вщбуваеться процес соцiалiзацii особистостi?
31. Яю особливостi соцiалiзацii особистостi в рiзнi вiковi перiоди?
32. Якi шститути здiйснюють соцiалiзацiю особистостi?
33. Що е центральною структурою розвитку особистосп?

34. Яке значення зовшшнього спшкування для сощалiзащi особистосп?
35. У чому сутшсть психологiчного захисту? Його рiзновиди
36. Форми психологiчного захисту особистосп.
37. Якi форми поведiнки може вибрати особиспсть?
38. Якi причини агресивно '1 поведiнки людини?
39. Яким чином i на яких рiвнях суспiльство впливае на особиспсть?
40. Як статус особистосп та ii соцiальна роль впливають на поведшку?
41. Як соцiальнi норми й щншсно-нормативна система впливають на регулящю поведiнки
особистосп?
42. Яким чином регулюеться поведiнка за допомогою установки, стереотипи та iмiдж особистостi
регулюють ii поведшку?
43. Ззалежна поведшка особистостi та ii вплив на псилчну стiйкiсть.
44. Якi критери цшеспрямовано'].' поведшки?
45. Яким чином вщбуваеться вплив мети на поведшковий акт, контроль за нею?
46. Розкрийте вплив зворотного зв’язку на ефектившсть наступно1 ди особистостi.
47. Що розумiють пiд поняттям «псилчна залежнють»?
48. Якi групи психiчних залежностей Ви знаете?
49. Ознаки шрово'].' залежностi.
50. Якi психолопчш причини Iнтернет-залежностi?
51. Чому трудоголiзм - це психiчна залежнiсть?
52. Що розумш ть пiд психiчним здоров’ям у психологiчнiй науцi?
53. Чи впливае суспшьна дiйснiсть на психiчне здоров’я особистостi - громадянина?
54. Розкрийте психiчну стiйкiсть як важливу складову гармонii особистостi.
55. Яю фактори та складовi психiчноi стшкосп особистостi?
56. Що розумiють т д самоуправлiнням i саморегулюванням особистостi?
57. Що мае здшснити особистiсть як самокерована система?
58. Яю види i типи самоуправлiння Ви знаете? Розкрийте ix.
59. З яких стадш складаеться псиxiчне самоуправлiння?
60. Що становить собою настрш та яю його види?
61. Роль емоцш i почутiв особистостi в ii життедiяльностi.
62. Що таке саногенний потенщал особистостi? Яка його роль у забезпеченш ii гармони?
63. У чому виявляеться психолопчне благополуччя особистосп? Яю його складовi?
64. Який вплив величини саногенного потенщалу на подолання складних життевих ситуацiй?
65. Якi особливостi саморегулювання саногенного потенщалу в складних життевих умовах?

66. Як р о зу м ^ т ь кризу особистосп у психологи?
67. Як подшяються кризи особистосп, якi трапляються на и життевому шляху?
68. Сутнiсть криз псишчного розвитку.
69. Вiковi кризи особистосп.
70. Сутшсть професiйних криз особистосп та !хш наслiдки.
71. Сутшсть критично-смислових криз особистосп та !хш наслщки для ii життедiяльностi.
72. Розкрийте сутнiсть життевих криз особистосп та !х наслiдки.
73. Якi переживання мають мiсце пш час гострих кризових сташв?
74. З яких ознак можна запщозрити особистiсть про ii сущидш наслщки?
75. Розкрийте сутшсть криз невротичного характеру та !х наслщки.
76. Яш типовi ставлення особистостi до кризово! ситуаци?
77. Якi стратеги розв’язання криз може вибрати особиспсть? Розкрийте !х.
78. Що розумш ть пiд розвитком особистосп?
79. Що розумiеться пiд поняттям «змют особистосп»? Як вщбуваеться його формування?
80. Як вщбуваеться формування навичок просощально! поведшки особистосп?
81. Що розумш ть пiд конкурентоспроможшстю?
82. Що

становить

собою

конкурентоспроможшсть

особистосп?

Охарактеризуйте

конкурентоспроможну особиспсть.
83. Яш базовi характеристики е психолопчним фундаментом розвитку конкурентоспроможно!
особистосп?
84. У чому полягае компетентшсть конкурентоспроможно! особистосп?
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Загальш питання для визначення р1вня знань аб1тур1ент1в
1.

Що таке психша?

2.

Що вивчае наука психолопя?

3.

В чому полягае завдання психологи як науки?

4.

Охарактеризуйте галузi психологи.

5.

Яю ви знаете методи психологи? Дайте ix загальну характеристику.

6.

Охарактеризуйте спостереження як метод психологи. Переваги та недолши.

7.

Охарактеризуйте експеримент як метод психологи. Переваги та недолши.

8.

В чому полягають переваги та недолши експерименту в порiвняннi з спостереженням.

9.

Охарактеризуйте методи опитування та ix переваги та недолши.

10.

Дайте характеристику вольових якостей особистосп.

11.

Охарактеризуйте штерв’ю як метод психологи. Переваги та недолши.

12.

Охарактеризуйте умови формування характеру.

13.

Охарактеризуйте сощально-психолопчну суть феномена спшкування.

14.

Яю ви знаете форми прояву психши та ix взаемозв’язок.

15.

Охарактеризуйте емоци як псиxiчний процес

16.

Розкрийте сутшсть вiдчуттiв: фiзiологiчнi основи, види.

17.

Розкрийте сутшсть i властивосп сприймання.

18.

Охарактеризуйте вiковi особливосп становлення особистостi.

19.

Пам'ять: сутшсть, фiзiологiчнi основи, процеси, види.

20.

Розкрийте сутшсть мислення: типи, операци.

21.

Розкрийте сутнiсть уяви: фiзiологiчнi умови, види.

22.

Розкрийте сутшсть уваги: фiзiологiчнi основи, види.

23.

Емоци: сутнiсть i види.

24.

Надайте загальну характеристику тзнавальних процеав.

25.

Темперамент. Яка роль темпераменту в професшнш дiяльностi людини?

26.

Визначте сутшсть психзчних станiв.

27.

Характер: сутшсть, структура, умови формування i розвитку.

28.

Розкрийте психолопчну сутшсть, умови попередження i розв’язання конфлiктiв.

29.

Здiбностi: змiст i види.

30.

Перелiчите основнi умови розвитку здiбностей.

