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1. ДИСЦИПЛІНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

1. Загальна психологія 

 
2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади психології. 

Загальне поняття про психологію (історичний аспект). Психіка та її 

основні функції. Специфічні особливості психічного відображення.  

Предмет психології: психічна діяльність людини і тварини. Психічні 

процеси, психічні стани, психічні властивості.  

Етапи становлення психології: наука про душу, наука про свідомість, 

наука про поведінку.  

Психологія як наука з великою кількістю галузей. Основні напрями 

психології. Завдання психології.  

Провідні принципи психологічної науки: принцип детермінізму, принцип 

розвитку психіки, принцип єдності свідомості та діяльності, принцип 

особистісного підходу. Методи психології. 

Основні категорії загальної психології: свідомість, особистість, 

діяльність. 

Мозок і психіка. Особливості поведінки як відображення мозком 

зовнішнього світу. Еволюція психіки. Філогенез. Онтогенез. Свідомість як 

вищий рівень розвитку психіки. Розвиток та виникнення людської психіки.  

 

Тема 2. Психологія особистості. 

Особистість в психології. Індивід. Особистість. Індивідуальність. Прояв 

індивідуальності в темпераменті, здібностях, характері, якостях пізнавальних 

процесів, стилі діяльності. Психологічна та соціальна сутність особистості.  

Структура особистості. Проблема співвідношення біологічного та 

соціального в структурі особистості. 

Активність та спрямованість. Форми спрямованості особистості: 

інтереси, переконання, схильності, світогляд, ідеали, установки, потяги. 

Темперамент і провідні особливості нервової системи людини: сила, 

врівноваженість та рухливість. Типи темпераментів: сангвінічний, 

флегматичний, холеричний і меланхолійний. 

Характер як сукупність стійких індивідуальних особливостей людини. 

Значення характеру в діяльності та поведінці людини. Вплив середовища і 

виховання на формування характеру. 

Здібності як індивідуальні особливості людини, від яких залежить успішне 

виконання різних видів діяльності. Біологічні та соціально обумовлені 

здібності. Задатки як біологічні передумови розвитку здібностей. Рівні розвитку 

здібностей: обдарованість, талант, геніальність. Репродуктивні та творчі 

здібності. Загальні та спеціальні здібності. 
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Тема 3. Психологія діяльності. 

Діяльність як про прояв цілеспрямованої та психічної активності. 

Взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємообумовленість між рухами, діями, 

діяльністю. Мета і мотиви діяльності.  

Універсальна модель структури діяльності: потреби, мотив, мета 

діяльності; засоби її досягнення; рішення; виконання прийнятого рішення; 

оцінка; фіксація отриманих результатів. Операції та дії. 

Поняття про навички. Процес формування навичок. Поняття про уміння. 

Роль знань та індивідуальних здібностей у формуванні умінь. 

Ігрова діяльність, її характерні особливості. Поняття про навчальну 

діяльність, її види та особливості. Трудова діяльність, її види, специфіка. 

Взаємозв’язок між ігровою, навчальною та трудовою діяльністю.  

 

Тема 4.  Пізнавальна сфера особистості. 

Відчуття як відображення окремих якостей предметів при їх 

безпосередньому впливі на органи чуття. Контактні та дистантні відчуття. 

Екстероцептивні, інтероцептивні та пропріоцептивні відчуття. Зорові, слухові, 

нюхові, смакові, тактильні, вібраційні, статичні, кінестетичні, органічні 

відчуття; їх характеристика та особливості. Загальні закономірності відчуттів: 

чутливість; її виміри; адаптація, взаємодія, сенсибілізація, контраст, синестезія. 

Сприймання як відображення якостей предметів у цілому при їх 

безпосередньому впливі на органи чуття. Роль апперцепції у сприйманні. 

Властивості сприймання: предметність, вибірковість, цілісність, константність, 

категоріальність, структурність. Сприймання простору, часу, руху, соціальне 

сприймання.  

Увага як психічний процес, стан або властивість особистості. Властивості 

уваги: стійкість, концентрація, перебіг, розподіл, обсяг. Види уваги та їх 

характеристика: мимовільна, довільна і післядовільна; зовнішня та внутрішня; 

безпосередня та опосередкована. 

Поняття про пам’ять як про збереження і відтворення попереднього 

досвіду. Види пам’яті: образна, словесно-логічна, рухова, емоційна; довільна і 

мимовільна. Короткочасна, оперативна та довготривала пам’ять, зв’язок між 

ними. Довільне та мимовільне запам’ятовування.  

Поняття про мислення як про опосередковане та узагальнене пізнання 

оточуючого світу. Логічні операції мислення: порівняння, аналіз, синтез, 

абстракція, узагальнення, конкретизація. Мислення у формі понять, суджень, 

умовиводів. Різновиди мислення: наочно-дійове; наочно-образне; словесно-

логічне.  

Уява як психічний процес створення образів предметів та явищ шляхом 

приведення наявних знань людини в нові, незвичні поєднання. Особливості 

уяви, її порівняння із іншими психічними процесами. Зв’язок уяви з 

сприйманням, пам’яттю, мисленням. Фантазії, вигадки, мрії. Активна та 

пасивна уява. Прийоми створення нових образів та їх характеристика: 

аглютинація, аналогія, гіперболізація, акцентування, типізація. 
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Тема 5. Емоційно-вольова сфера особистості. 

Емоції та почуття, їх суттєві ознаки та відмінності Роль емоцій і почуттів 

у життєдіяльності людей. Функції емоцій. Почуття, їх соціальна природа. Види 

вищих почуттів: моральні, інтелектуальні, естетичні, праксичні. Різновиди 

почуттів за характером їх впливу на діяльність: стенічні та астенічні. 

Настрій як вияв позитивної або негативної емоції протягом певного 

проміжку часу. Стрес як виникнення емоційної напруги в екстремальних 

ситуаціях. Фрустрація як зростання емоційної напруги при перешкодах на 

шляху до задоволення потреб чи бажань. Пристрасть як стійке емоційне 

ставлення людини до певного об’єкта.  

Поняття про волю як про свідому цілеспрямовану психічну активність, 

пов’язану з подоланням перешкод. Функції волі. Зовнішні та внутрішні прояви 

волі. Значення волі в житті людини, в організації та регуляції поведінки і 

діяльності. Довільні вольові дії. Зв’язок волі з мотивацією особистості, 

наявність потягів, бажань, мети щодо виконання діяльності. Різновиди 

вольових актів. Вольові якості особистості. 

 
3. ВИМОГИ ЩОДО СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 

ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння здобувачами вищої освіти 

знань, умінь і навичок, які є базовими для підготовки фахівців у галузі 

психології, розуміння властивостей, закономірностей та механізмів 

функціонування основних психічних явищ, а саме пізнавальних психічних 

процесів, процесів емоційно-вольової сфери, індивідуальних властивостей 

особистості. 

Основними завданням вивчення дисципліни «Загальна психологія» є: 

- опанування здобувачами вищої освіти системи психологічних знань про 

загальні закономірності, механізми виникнення та функціонування психічних 

явищ як теоретичної основи для підготовки практичного психолога; 

- набуття умінь використовувати набуті знання при вивченні інших 

навчальних дисциплін, у процесі дослідницької та практичної роботи, 

самопізнанні та самовихованні; 

- засвоєння знань та набуття умінь організації конкретного 

психологічного дослідження, використання методик вивчення психічних явищ. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати: 

- предмет загальної психології та її значення для підготовки психолога, 

систему психологічних знань, галузі психології, основні напрями зарубіжної 

психології, методи психологічного дослідження; 

- фізіологічну основу психічної діяльності, етапи та основні теорії 

еволюції психіки; 



 8 

- пізнавальну та емоційно-вольову сфери психіки людини (відчуття, 

сприймання, пам’ять, уявлення, мислення, мова та мовлення, уява, увага, воля, 

емоції); провідні психічні стани та механізми їх регуляції; 

- походження і розвиток свідомості та самосвідомості людини, сутність 

неусвідомлених психічних процесів; 

- особистість та її структуру (темперамент, характер, здібності, 

спрямованість); 

- діяльність, її структуру та формування; поняття провідного виду 

діяльності; особливості гри, навчання та праці як провідних видів діяльності; 

співвідношення понять «діяльність», «спілкування», «поведінка»; 

- особливості організації психологічного дослідження, вимоги до змісту 

та оформлення курсової роботи; 

вміти: 

- давати визначення  психологічних понять та розкривати їх зміст; 

- орієнтуватися в системі психологічних знань, визначати в ній місце 

окремих психічних явищ; 

- працювати з літературними джерелами з психології: здійснювати 

інформаційний пошук, складати бібліографію, аналізувати теоретичний 

матеріал і здійснювати його узагальнення, формулювати висновки; 

- добирати адекватні методи та конкретні методики психологічного 

дослідження для вивчення окремих психічних явищ, організовувати та 

проводити емпіричне дослідження, здійснювати обробку емпіричних даних, 

представляти та аналізувати їх, формулювати висновки; 

- вербалізувати свої знання та використовувати їх на практиці. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Індивідуальна оцінка здобувача вищої освіти за теоретичну частину 

виводиться із оцінок за кожне питання білету і визначається:  

– при усних відповідях: 

– повнота розкриття питання;  

– логіка викладення, культура мови;  

– вміння доводити думку та відстоювати власні позиції;  

– впевненість та переконливість; 

– аналітичні міркування, вміння робити порівняння та висновки; 

Особиста оцінка за кожне питання білету визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» у відповідності з 

«Положенням про організацію освітнього процесу в Національній академії 

внутрішніх справ» та оголошуються в день їх проведення після оформлення 

протоколу засідання екзаменаційної комісії. 
 

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ 

Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти.  
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Атестація проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів з 

навчальної дисципліни «Загальна психологія», яка передбачена навчальним 

планом підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 

«Психологія» в Національній академії внутрішніх справ. До проходження 

атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі вимоги 

навчального плану. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Складання атестації проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної 

комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності 

голови комісії. 

Атестація проводиться за білетами, складеними у повній відповідності до 

програм навчальних дисциплін. Атестація не повинна перевищувати 6 

академічних годин на день. 

Структура державного екзамену складається з двох елементів: аналізу 

теоретичних знань здобувачів та оцінки ступеню їх реалізації на прикладі 

практичних ситуативних завдань. 

Час на підготовку - 20 хвилин. Оцінка виставляється за кожне питання 

окремо, після чого виставляється загальна оцінка відповіді.  

Результати складання атестації визначаються оцінками «відмінно», 

«добре», «задовільно» і «незадовільно». Результати складання атестації 

оголошуються у цей же день після оформлення протоколу засідання 

екзаменаційної комісії. 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні атестації, а також про присвоєння випускнику відповідного ступеня 

вищої освіти та видання йому державного документа про освіту приймається 

екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, які приймали участь в засіданні. 

При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. 

Всі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протокол 

вносяться оцінки, одержані на екзамені, записуються додаткові питання, що 

ставились здобувачеві, особливі думки членів комісії. 

Протокол підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які 

приймали участь у засіданні. Протокол зберігається у навчальних підрозділах 

НАВС. 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Психіка та її основні функції.  

2. Специфічні особливості психічного відображення.  

3. Предмет психології: психічна діяльність людини і тварини.  

4. Психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.  

5. Етапи становлення психології: наука про душу, наука про 

свідомість, наука про поведінку. 
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6. Психологія як наука з великою кількістю галузей. Основні напрями 

психології.  

7. Завдання психології.  

8. Провідні принципи психологічної науки. 

9. Методи психології. 

10. Провідні категорії загальної психології: свідомість, особистість, 

діяльність. 

11. Мозок і психіка.  

12. Особливості поведінки як відображення мозком зовнішнього світу.  

13. Еволюція психіки. Філогенез. Онтогенез. 

14. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки. 

15. Розвиток та виникнення людської психіки.  

16. Поняття особистості в психології.  

17. Індивід. Особистість. Індивідуальність.  

18. Прояв індивідуальності в темпераменті, здібностях, характері, 

якостях пізнавальних процесів, стилі діяльності.  

19. Психологічна та соціальна сутність особистості.  

20. Структура особистості.  

21. Проблема співвідношення біологічного та соціального в структурі 

особистості. 

22. Активність та спрямованість. Форми спрямованості особистості: 

інтереси, переконання, схильності, світогляд, ідеали, установки, потяги. 

23. Темперамент і провідні особливості нервової системи людини: 

сила, урівноваженість та рухливість.  

24. Типи темпераментів: сангвінічний, флегматичний, холеричний і 

меланхолійний. 

25. Характер як сукупність стійких індивідуальних особливостей 

людини.  

26. Значення характеру в діяльності та поведінці людини. Вплив 

середовища і виховання на формування характеру. 

27. Здібності як індивідуальні особливості людини, від яких залежить 

успішне виконання різних видів діяльності.  

28. Біологічні та соціально обумовлені здібності. 

29. Задатки як біологічні передумови розвитку здібностей.  

30. Рівні розвитку здібностей: обдарованість, талант, геніальність.  

31. Репродуктивні та творчі здібності. Загальні та спеціальні здібності. 

32. Діяльність як про прояв цілеспрямованої та психічної активності.  

33. Взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємообумовленість між 

рухами, діями, діяльністю.  

34. Мета і мотиви діяльності.  

35. Універсальна модель структури діяльності: потреби, мотив, мета 

діяльності; засоби її досягнення; рішення; виконання прийнятого рішення; 

оцінка; фіксація отриманих результатів.  

36. Операції та дії. 

37. Поняття про навички. Процес формування навичок.  
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38. Поняття про уміння. Роль знань та індивідуальних здібностей у 

формуванні умінь. 

39. Ігрова діяльність, її характерні особливості. 

40. Поняття про навчальну діяльність, її види та особливості.  

41. Трудова діяльність, її види, специфіка. 

42. Взаємозв’язок між ігровою, навчальною та трудовою діяльністю.  

43. Загальна характеристика відчуття. 

44. Різновиди відчуттів, їх характеристика та особливості. 

45. Загальні закономірності відчуттів. 

46. Загальна характеристика сприймання.  

47. Властивості сприймання. 

48. Різновиди сприймання. 

49. Увага як психічний процес, стан або властивість особистості.  

50. Властивості уваги. 

51. Види уваги та їх характеристика.  

52. Поняття про пам’ять як про збереження і відтворення попереднього 

досвіду.  

53. Види пам’яті. 

54. Поняття про мислення як про опосередковане та узагальнене 

пізнання оточуючого світу.  

55. Логічні операції мислення. 

56. Мислення у формі понять, суджень, умовиводів. 

57. Різновиди мислення.  

58. Уява як психічний процес створення образів предметів та явищ. 

59. Особливості уяви, її порівняння із іншими психічними процесами.  

60. Зв’язок уяви зі сприйманням, пам’яттю, мисленням. 

61. Фантазії, вигадки, мрії. Активна та пасивна уява. 

62. Прийоми створення нових образів та їх характеристика. 

63. Поняття про емоції та почуття, їх суттєві ознаки та відмінності. 

64. Роль емоцій і почуттів у життєдіяльності людей.  

65. Функції емоцій.  

66. Почуття, їх соціальна природа.  

67. Види вищих почуттів. 

68. Різновиди почуттів за характером їх впливу на діяльність: стенічні 

та астенічні. 

69. Настрій як вияв позитивної або негативної емоції протягом певного 

проміжку часу. 

70. Стрес як виникнення емоційної напруги в екстремальних ситуаціях.  

71. Фрустрація як зростання емоційної напруги при перешкодах на 

шляху до задоволення потреб чи бажань.  

72. Пристрасть як стійке емоційне ставлення людини до певного 

об’єкта.  

73. Поняття про волю як про свідому цілеспрямовану психічну 

активність, пов’язану з подоланням перешкод.  

74. Функції волі.  
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75. Зовнішні та внутрішні прояви волі. 

76. Значення волі в житті людини, в організації та регуляції поведінки і 

діяльності. 

77. Довільні вольові дії.  

78. Зв’язок волі з мотивацією особистості, наявність потягів, бажань, 

мети щодо виконання діяльності.  

79. Різновиди вольових актів.  

80. Вольові якості особистості. 

 

ПРИКЛАД ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ. 

Розставте дії, що вимагають розподілу уваги,  в порядку наростання 

ступеня складності: 

 а) Читати про себе з повним розумінням тексту і одночасно записувати 

під диктовку слова. 

 б) Чистити картоплю і одночасно дивитися улюблену телепередачу. 

 в) Ходити по гімнастичній колоді, декламуючи при цьому вірші. 

 г) Керувати автомобілем і розмовляти при цьому з пасажиром іноземною 

мовою (мова вивчається чотири місяці). 

 д) Керувати автомобілем і розмовляти з колегою про роботу. 

 е) Читати про себе з повним розумінням текст і одночасно записувати 

назви категорій, до яких належать продиктовані слова. 

 ж) Здійснювати синхронний переклад мови оратора, що говорить в 

середньому темпі. 
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