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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Атестаційний екзамен з психології передбачає визначення рівня фундаментальних
теоретичних знань та практичних навичок здобувачів вищої освіти, набутих за період навчання,
відповідність цих знань і навичок вимогам Стандарту вищої освіти України першого
(бакалаврського) рівня, галузі знань 05 - соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 «Психологія», затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України
від 24.04.2019 р. № 565. Основна мета атестаційного екзамену - визначення рівня фахової
підготовки майбутніх психологів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та їх
готовність до практичної роботи в межах вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Атестаційний екзамен з фаху проводиться у формі усних відповідей.
Атестаційний екзамен має комплексний характер і містить питання, які в основному
базуються на навчальному матеріалі наступних дисциплін, які формують профіль фахівця та
рівень його кваліфікації до практичної роботи – «Загальна психологія», «Юридична
психологія», «Історія психології», «Соціальна психологія», «Вікова психологія»,
«Психодіагностика», «Психологічне консультування» та «Медична психологія».
Атестаційний екзамен за спеціальністю повинен перевіряти досягнення результатів навчання,
визначених Стандартом вищої освіти та освітньою програмою.
Під час підготовки до атестаційного екзамену і в процесі його проведення
рекомендується користуватися даною програмою.
Завдання до атестаційного екзамену розроблені таким чином, щоб врахувати різні
рівні знань, умінь та навичок, засвоєних здобувачами вищої освіти, перевірити їх
підготовленість.
Відповіді здобувачів вищої освіти повинні продемонструвати:
знання основних положень програми курсу;
знання та володіння категоріальним апаратом психологічної науки;
знання психологічних теорій та концепцій, що є основою психології та важливою
складовою частиною професійної освіти;
розуміння основних світових і вітчизняних психологічних шкіл та напрямків;
знання основних методологічних і методичних засад планування і проведення
психологічних досліджень;
вміння застосовувати знання у практичній професійній і громадській діяльності.
Питання з пакету завдань до атестаційного екзамену розміщуються в екзаменаційних
білетах по три завдання в кожному білеті.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
При оцінці знань випускника Екзаменаційна комісія керується критеріями,
розробленими Міністерством освіти і науки України, в основу яких покладено повноту і
правильність відповідей.
Оцінкою "відмінно" оцінюється повна, правильна, ґрунтовна відповідь на запитання
програмного матеріалу, що передбачає логічність і послідовність викладу матеріалу,
володіння спеціальною термінологією; показує вміння повно й глибоко використовувати
теоретичні знання, застосовувати принцип об‘єктивності при аналізі основних теоретичних
проблем психологічної науки, що виражає необхідність неупередженого, наукового підходу
до об’єктивної дійсності, її пізнання і практичного перетворення; опрацювання основної та
додаткової літератури з психології.
Оцінкою "добре" оцінюється правильна і обґрунтована відповідь, з якої видно, що
здобувач вищої освіти знає й розуміє теоретичний матеріал в обсязі навчальної програми,
володіє необхідними навичками, не допускає суттєвих помилок при відповіді на всі три
питання, застосовуючи при цьому приклади з психологічної практики.
Оцінка "задовільно" виставляється за відповідь, яка відповідає змісту програмного
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матеріалу в обсязі навчальної програми, але є неповною і неточною у визначенні понять,
свідчить про неповне розуміння основних положень програмного матеріалу, за відповідь, що
не містить аналізу фактичного матеріалу і свідчить про те, що знання здобувача вищої освіти
мають фрагментарний, поверховий характер. Таку оцінку виставляють також у випадку
недостатнього обґрунтування, нечіткого і непослідовного викладення відповіді на поставлені
питання.
Оцінка "незадовільно" виставляється за неправильну відповідь, яка не відповідає
змісту програмного матеріалу та свідчить про нерозуміння його основних положень.
Оцінка відповіді кожного випускника обговорюється колегіально всіма членами
атестаційної комісії, що були присутні при складанні екзамену здобувачами вищої освіти.
Всі позитивні оцінки включаються у протокол засідання атестаційної комісії та вносяться у
залікову книжку здобувачів вищої освіти, що склали екзамен.
Здобувачі вищої освіти, які отримали оцінку “незадовільно”, складають атестаційний
екзамен повторно, але не раніше наступного навчального року, під час роботи
новопризначеної Екзаменаційної комісії.
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі
Оцінка
види навчальної
ECTS
діяльності

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

А
В
С
D
E

Оцінка за національною шкалою
Для екзамену, курсового проекту
(роботи), практики

Для заліку

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно

FX

Незадовільно з можливістю
повторного складання

Не зараховано з
можливістю
повторного складання

F

Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

Не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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І. ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (частина 1)
Загальне поняття про психологію як науку. Предмет психології. Її задачі.
Об'єкт, предмет і основні категорії та завдання загальної психології. Загальне поняття
про психологію. Взаємозв’язок психології, соціології, історії та інших наук. Роль і місце
психології в розвитку інших наук.
Предмет та завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства. Визначення
терміна «психологія». Поняття про побутову та наукову психологію. Основні поняття
загальної психології: «психіка», «свідомість», «особистість». Диференціація понять психіки
та свідомості. Психіка та її основні функції. Суть теорії психічного відображення.
Специфічні особливості психічного відображення людини.
Значення психології в житті людини. Етапи становлення психології.
Місце психології в життєдіяльності людини. ЇЇ взаємозв’язок зі сферами життя людини
та з іншими науками.
Огляд історії виникнення та становлення психології. Наука про душу, наука про
свідомість, наука про поведінку. Вчення про душу Аристотеля. Вчення Сократа та Платона.
Метод інтроспекції та проблема самоспостереження. Інтроспективна психологія.
Біхевіоризм. Основні положення Дж. Уотсона про психологію поведінки. Сучасний етап
розвитку психології (вивчення факторів, закономірностей та механізмів психіки).
Значення загальної психології в системі галузей психології.
Основні напрямки психології. Фундаментальні і прикладні галузі психології.
Становлення і формування основних галузей психології. Місце та значення загальної
психології серед інших галузей психологічних знань.
Загальна психологія. Вікова психологія. Педагогічна психологія. Пенітенціарна
психологія. Медична психологія. Юридична психологія. Соціальна психологія. Військова
психологія. Психологія спорту. Психологія мистецтва. Психологія праці. Інженерна
психологія. Психіатрія. Патопсихологія. Парапсихологія. Психологія торгівлі. Екологічна
психологія.
Методологічні засади загальної психології.
Принцип детермінізму в психології. Проблема взаємозв'язку біологічного і соціального
в сучасних психологічних теоріях. Принцип єдності свідомості і діяльності. Принцип розвитку
і його реалізація у філогенезі, розвитку свідомості, онтогенезі. Зв'язок стадій розвитку психіки
та ієрархії рівнів психічної організації. Принцип системності.
Методи сучасної психології.
Загальне уявлення про методи наукового дослідження. Дослідницькі методи в
психології та методи активного психологічного впливу. Основні вимоги до методів вивчення
психічних явищ.
Основні групи психологічних методів: об'єктивні і суб'єктивні. Основні суб'єктивні
методи психології: спостереження, включене спостереження, самоспостереження, опитування
(письмове, усне, вільне). Суб'єктивні методи кількісної оцінки психічних явищ. Основні типи
психологічних тестів. Експеримент як основний метод сучасної психології. Види
експериментів (лабораторний, природний). Валідність методів. Етичні проблеми
психологічного дослідження. Принцип інформованої згоди.
Поняття про психіку. Основні форми відображення дійсності.
Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії. Природа і механізми
психічних явищ. Поведінка як процес пристосування до умов зовнішнього середовища. Будова
нервової системи людини. Будова головного мозку. Співвідношення психічних явищ і роботи
мозку.
Свідомість як вищий рівень психічного відображення. "Я-концепція" і критичність
людини, їхня роль у формуванні поведінки людини. Основні функції психіки. Складові
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частини концепції Л.С. Виготського: людина і природа, людина і її власна психіка, генетичні
аспекти. Інтеріоризація. Забезпечення адаптації до умов зовнішнього середовища –
інтегративна функція психіки. Загальні проблеми походження психіки людини. Проблема
можливості та адекватності пізнання людиною світу та себе. Суть теорії психічного
відображення. Фізіологічні основи психічної діяльності.
Походження і розвиток свідомості людини.
Поняття свідомості, диференціація понять психіки та свідомості. Пізнавальна,
регулятивна, рефлексивна, прогностична, комунікативна, креативна функції свідомості.
Взаємозв'язок розвитку мозку і свідомості людини. Роль праці у формуванні і розвитку
свідомості людини. Концепція О.М. Леонтьєва.
Структурні компоненти свідомості – знання, ставлення, цілеспрямованість діяльності і
самосвідомість, її релятивний характер. Рівні вияву психіки людини. Філогенетичні
(прямоходіння, праця, спілкування) та онтогенетичні (біологічна основа, соціальне середовище
та активність особистості) фактори формування свідомості.
Поняття про особистість. Основні напрямки дослідження особистості.
Поняття про особистість в психології. Індивід. Особистість. Індивідуальність. Прояв
індивідуальності в темпераменті, здібностях, характері, якостях пізнавальних процесів, стилі
діяльності. Сучасні теорії особистості. Фройдизм. Гуманістична теорія особистості. Теорія
біхевіоризму (соціального научання). Концепція особистості О.М. Леонтьева;
С.Л. Рубінштейна. Новітні тенденції в теоретичній розробці психологічних проблем
особистості. Структура особистості в зарубіжній психології. Проблема співвідношення
біологічного та соціального в структурі особистості.
Особистість та діяльність як базові категорії психології. Діяльність як основна
форма активності особистості.
Загальна психологічна характеристика діяльності, як прояв цілеспрямованої та
психічної активності. Спонукальні причини діяльності. Ціль діяльності. Специфіка людської
діяльності і її атрибути. Види людської діяльності. Діяльність і розвиток людини. Фізичні та
розумові дії.
Основні поняття психологічної теорії діяльності. Операційно-технічні аспекти.
Розробка і розвиток теорії діяльності в працях відомих вчених. Структура діяльності
(мотиваційно-цільова модель структури діяльності: мотиви, дії, цілі). Універсальна модель
структури діяльності: мета діяльності; засоби її досягнення; рішення; виконання прийнятого
рішення; оцінка; фіксація отриманих результатів. Дія як центральний компонент діяльності.
Основні характеристики дії. Основні принципи психологічної теорії діяльності.
Світ психологічних явищ людини. Психічні процеси. Психічні властивості.
Психічні стани.
Загальна характеристика психічних процесів. Увага як психічний процес, стан або
властивість людини. Відчуття як відображення окремих якостей предметів при їх
безпосередньому впливі на органи чуття. Закономірності та види відчуттів. Сприймання, його
властивості та специфічні види. Пам'ять, її види та властивості.
Мислення як опосередковане та узагальнене пізнання оточуючого світу. Види, форми,
логічні операції мислення. Загальне поняття про психічні стани. Роль психічних станів в житті
людини. Емоції та почуття. Їх особливості, функції та види.
Психічні властивості людини, їх зміст, структура та форми прояву. Роль психічних
властивостей в житті людини. Загальне поняття про темперамент та його типи; характер, риси
характеру особистості.
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (частина 2)
Відчуття
Поняття про відчуття. Значення відчуттів в житті людини. Аналізатори як органи
відчуттів, їх будова та функції. Класифікація відчуттів – екстероцептивні, інтероцептивні,
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пропріоцептивні відчуття. Характеристика основних видів відчуттів за типом аналізатора.
Загальні властивості відчуттів. Чутливість та її вимір. Абсолютний та відносний поріг
відчуттів. Приклади порогових значень відчуттів різних модальностей. Закон ВебераФехнера. Адаптація та сенсибілізація органів чуття. Синестезія. Типи порушень відчуттів.
Розвиток відчуттів.
Сприйняття
Поняття про сприйняття, фізіологічні основи сприймання, відмінність сприйняття від
відчуттів, їх взаємозв’язок. Основні властивості сприйняття: предметність, константність,
цілісність, структурність. Чинники, що визначають інтеграцію відчуттів у цілісні зорові
образи. Фігура та фон сприйняття. Спрямованість особистості та сприйняття, апперцепція.
Класифікація та види сприйняття. Ілюзії зорового сприйняття. Сприймання простору, руху та
часу. Основні напрями досліджень психології сприйняття. Розлади сприйняття.
Увага
Поняття про увагу. Значення уваги в житті людини. Фізіологічна основа уваги.
Психологічні теорії уваги. Функції уваги: активізація, забезпечення вибірковості
пізнавальних процесів. Види уваги: довільна, мимовільна, післядовільна, зовнішня,
внутрішня, індивідуальна, групова, колективна. Властивості уваги: вибірковість,
зосередженість, сталість, обсяг, розподіл, переключення. Методи вивчення уваги. Способи
управління увагою. Розлади уваги. Розвиток уваги.
Пам'ять
Поняття про пам’ять та її фізіологічні основи. Значення пам’яті в житті та діяльності
людини. Види пам’яті та принципи їх класифікації. Особливості короткотривалої пам’яті.
Смислова організація довготривалої пам’яті. Неусвідомлюваний характер довготривалої
пам’яті людини. Процеси пам'яті. Запам’ятовування. Умови ефективності мимовільного та
довільного запам’ятовування. Відтворення, його види. Збереження та забування інформації.
Причини тимчасового забування. Методи вивчення пам’яті. Уявлення пам’яті. Індивідуальні
особливості пам’яті. Типи порушень пам’яті. Мнемонічні прийоми запам’ятовування.
Розвиток пам’яті.
Мислення
Мислення та його фізіологічні основи. Поняття про мислення як вищу форму
пізнавальної діяльності. Мислення як узагальнене та опосередковане відображення дійсності.
Характеристика розумових дій. Розумові операції: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння,
абстрагування. Форми мислення – поняття, судження та умовиводи. Мислення як процес
постановки та розв’язання теоретичних і практичних задач. Види мислення: наочно-дійове,
наочно-образне та понятійне. Зв’язок мислення і мовлення. Основні види мовлення.
Індивідуальні особливості мислення. Креативне та творче мислення. Типи порушень
мислення. Розвиток мислення.
Мовлення
Поняття про мовлення. Вербальні мовні та метамовні невербальні знаки. Фізіологічна
основа мовлення. Зв’язок мислення з мовленням. Основні одиниці мови: фонема, морфема,
слово, речення, текст. Слово як універсальна одиниця мови. Психологічний механізм
мовленнєвої діяльності. Стадії формування мовленнєвої діяльності. Функції мовлення. Види
мовлення. Розвиток мовлення. Поради студентам щодо розвитку зв'язного мовлення.
Уява
Поняття про уяву, її відмінність від образів пам’яті та сприймання. Роль уяви у житті
людини. Основні функції уяви: Фізіологічна основа уяви. Мислення і уява. Аналітикосинтетичний характер процесів уяви. Основні характеристики уяви. Види уяви та їх
особливості. Способи створення образів уяви: аглютинація, гіперболізація, схематизація,
типізація, акцентування. Взаємозв’язок уяви з органічними процесами. Роль фантазії в
ігровій діяльності дитини та творчій діяльності дорослого. Типи порушень уяви. Розвиток
уяви.
Емоції та почуття
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Поняття про емоції та почуття. Фізіологічна основа емоцій. Вплив емоцій на людину.
Значення емоцій та почуттів в житті людини. Теорії емоцій. Основні функції емоцій:
комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, оцінювальна, стимулююча, захисна.
Емоційні процеси, стани, властивості. Форми переживання почуттів – емоції, настрій, афект,
пристрасті. Види емоцій. Базові емоції. Емоції та особистість. Емоційність та типи
емоційності за О.П. Санніковою. Фундаментальні емоції за Ізардом. Експресія емоцій. Стрес
та його особливості. Стресостійкість та емоційна стійкість. Вищі почуття: моральні,
інтелектуальні, естетичні. Емоційний інтелект.
Воля
Поняття про волю, її значення в житті людини, в організації та регуляції діяльності.
Підходи і тенденції розвитку уявлень про волю. Вольова регуляція поведінки та її функції.
Характеристика вольової дії. Структура вольової дії. Подолання перешкод, боротьба мотивів
як умова виникнення та здійснення вольового акту. Процес прийняття та виконання
вольового рішення. Локалізація контролю. Вольові якості особистості – первинні: сила волі,
наполегливість, витримка; похідні: рішучість, сміливість, впевненість, відповідальність,
дисциплінованість, принциповість, діловитість, ініціативність. Розвиток та виховання
вольової активності людини.
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (частина 3)
Загальне поняття про темперамент. Основні властивості темпераменту.
Індивідуально-типологічні властивості особистості та їх роль у становленні
індивідуальності людини. Темперамент і його властивості. Основні властивості нервової
системи (рухливість, урівноваженість, сила). Психодинамічні особливості темпераменту:
темп, загальна активність, емоційність.
Темперамент як властивість особистості. Визначення темпераменту по Б.М. Теплову.
Фізіологічні властивості темпераменту: вчення І.П. Павлова. Сила гальмування та
збудження, врівноваженість, рухливість нервових процесів. Типи нервової системи по І.П.
Павлову. Дослідження властивостей нервової системи, зроблені Б.М. Тепловим та
В.Д. Небиліциним.
Теорії темпераменту. Типи темпераменту. Їх характеристика. Методики
визначення темпераменту.
Короткий огляд різних концепцій про темперамент: вчення про темперамент
Гіппократа. Типологія Е. Кречмера. Концепція типів статури людини за У. Шелдоном.
Вивчення проблеми темпераменту у трудах І.П. Павлова.
Основні типи темпераменту: холеричний, сангвінічний, флегматичний та
меланхолічний. Співвідношення темпераменту та здібностей. Адаптивні можливості
темпераменту.
Основні концептуальні підходи в дослідженні проблеми темпераменту (І. П. Павлов,
Б. М. Теплов, В. М. Русалов, Я. Стреляу). Конституційна типологія. Сенсорна типологія.
Психогеометрична типологія. Типи людей та «локус контролю», інтроверсія та екстраверсія,
нейротизм. Принципи зіставлення психологічних характеристик типів темпераменту.
Особливості співвідношення темпераменту та успішної діяльності особистості. Методики
визначення темпераменту.
Загальне поняття про характер. Акцентуація характеру.
Особистість і характер. Визначення характеру. Особливості характеру як психічного
феномену. Характер як життєвий здобуток. Закономірності формування характеру. Поняття
про риси характеру. Класифікація рис характеру. Прояв характеру через діяльність,
відношення до інших людей, інтереси, емоційність та волю. Мотиваційні та інструментальні
риси особистості.
Акцентуації характеру. Концепції К. Леонгарда, А.Є. Лічко. Класифікація типів
характеру по Е. Фромму. Типологія характеру по К. Юнгу. Взаємозв’язок між характером та
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темпераментом.
Структура характеру. Індивідуальне та типове у характері особистості.
Поняття про структуру характеру. Типологія характеру, як центральна проблема
експериментальних досліджень та теоретичних пошуків. Спрямованість, переконання,
розумові риси, емоції, воля, повнота, цілісність та визначеність, як центральні компоненти
структури характеру. Характер, як єдність типологічного та індивідуального досвіду.
Поняття про повноту та визначеність характеру. Місце темпераменту у структурі характеру.
Прояви характеру та методика його визначення.
Особливості формування характеру у дитячому віці. Сенситивний період для
формування характеру. Роль взаємодії між дитиною та дорослою людиною у формуванні
характеру. Трансформація характеру протягом життя. Прояв характеру у життєдіяльності
людини. Методики визначення характеру.
Загальна характеристика здібностей. Види здібностей.
Здібності особистості. Природа людських здібностей. Індивідуальні відмінності.
Задатки і здібності. Рівні розвитку здібностей. Творчі здібності особистості та їх розвиток.
Визначення здібностей по Б.М. Теплову. Співвідношення здібностей із успішністю
навчання. Здібності і розвиток людини. Природа людських здібностей. Перші теорії
здібностей. Френологія. Концепції здібностей Ф. Галлея та Ф. Гальтона. Концепція
здібностей К.А. Гальвеція. Біосоціальна природа здібностей особистості.
Структура здібностей. Розвиток здібностей.
Основна класифікація рівнів розвитку здібностей. Вроджені задатки та генотип.
Розвиток здібностей як соціально обумовлений процес. Потенціальні та актуальні здібності.
Співвідношення загальних та спеціальних здібностей. Обдарованість. Талант. Геніальність.
Основні етапи розвитку здібностей. Роль гри у формуванні здібностей. Особливості
сімейного виховання і розвитку здібностей. Умови макросередовища і розвиток здібностей.
Проблема профорієнтації. Класифікація професій за Є.А. Клімовим.
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ (частина 4)
Особистість та її формування
Поняття про особистість. Характеристика різних підходів до визначення особистості.
Біологічне, соціальне й культурне в людині. Взаємозв'язок понять індивід, особистість,
індивідуальність. Психологічна структура особистості. Спрямованість особистості.
Установки та прагнення. Ідеали, переконання, світогляд особистості. Активність особистості
та самоуправління. Формування, розвиток і самоактуалізація особистості. Самосвідомість
особистості. Я-концепція та образ Я. Самооцінка та рівень домагань. Особистість та
самоідентифікація. Зрілість особистості, основні її критерії. Роль криз в особистісному
зростанні.
Діяльність як форма активності особистості
Поняття про діяльність. Психологічна характеристика діяльності. Предметний
характер людської діяльності. Потреби як джерело активності особистості. Поняття про вищі
потреби. Мотиви та цілі діяльності. Закономірності розвитку мотиваційної сфери. Структура
активності та діяльності. Поняття про інтеріоризацію та екстеріоризацію. Дії, їх види та
структура. Знання. Навички та вміння. Формування навичок та основні закономірності
вправлянь. Основні види діяльності особистості: гра як вид діяльності; учіння як діяльність,
спрямована на засвоєння знань, вмінь і навичок та на розвиток учня; праця як діяльність.
Спілкування
Психологічний простір особистості. Спілкування як потреба. Роль значущих інших у
розвитку особистості. Соціалізація та індивідуалізація. Спілкування, його зміст та засоби.
Класифікація рівнів та видів спілкування. Функції спілкування. Три сторони спілкування:
комунікативна, інтерактивна і перцептивна сторони спілкування. Основні стилі спілкування.
Типи комунікабельності людей. Механізми сприйняття людини людиною. Психологічна
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сумісність та її види. Бар’єри спілкування. Самотність і потреба приватності. Альтруїзм та
егоїзм. Симпатія, прив’язаність, дружба, кохання.
Психологія міжособистісних стосунків
Поняття та зміст міжособистісних стосунків. Класифікація груп у психології. Вплив
спільності на індивіда. Сприймання і розуміння людьми одне одного як аспект
міжособистісних стосунків. Феномени групової життєдіяльності. Міжособистісні взаємини в
групах і колективах (ділові та особисті). Соціальні установки особистості. Плюси і мінуси
конформності та нонконформізму. Значення референтної групи для особистості. Роль,
статус, позиція. Феномен та стилі лідерства. Колектив як група вищого рівня розвитку.
Конфлікти як явище міжособистісної взаємодії
Визначення конфлікту та його психологічний зміст. Функції конфліктів. Позитивна та
негативна сторона конфліктів. Фактори виникнення та ескалації конфліктів. Класифікації
конфліктів. Основні фази та етапи виникнення і розвитку конфліктів (структура конфлікту).
Ескалація конфлікту та її особливості. Фази завершення та вирішення конфліктів. Стилі
поведінки у конфліктах. Попередження та способи розв’язання конфліктів.
Гармонія особистості
Поняття гармонії особистості. Гармонія взаємин особистості, її сенс життя, духовність
і свобода. Узгодженість у фізичному (предметному), вітальному, соціальному, духовному
аспектах буття. Шлях особистості як сукупність життєвих процесів. Психічна стійкість.
Фактори психічної стійкості: чинники соціального середовища та особистісні чинники.
Емоційна стійкість. Стресостійкість та копінг-стратегії. Залежна поведінка як наслідок
зниження психічної стійкості. Кризові періоди життя особистості та шляхи виходу з них.
Прийняття рішення та життєвий вибір. Вольовий потенціал особистості та його роль у
подоланні кризових станів. Самоуправління і саморегулювання.
Саногенний потенціал особистості
Розуміння саногенного потенціалу особистості. Психологічна і соціальна обізнаність
особистості.
«Благополуччя/неблагополуччя»,
«емоційний
комфорт/дискомфорт»,
«задоволеність/незадоволеність життям», «щастя/нещастя». Суб’єктивне благополуччя:
когнітивний (рефлексивний) та емоційний аспекти буття. Складові благополуччя
особистості: соціальне, духовне, фізичне (тілесне), матеріальне, психологічне благополуччя
(душевний комфорт). Активізація саногенного потенціалу у важких життєвих умовах:
самостійність, самовдосконалення, усвідомленість сенсу буття.
Розвиток конкурентоспроможної особистості в сучасному суспільстві
Розуміння поняття «конкурентоспроможна особистість». Сфери розвитку
конкурентоспроможної особистості: сфера діяльності, сфера спілкування і сфера особистості
та її самосвідомості. Етапи розвитку конкурентоспроможної особистості. Стадії оптимізації
поведінки: підготовка, усвідомлення, переоцінка, дія. Психологічні основи розвитку
інтегральних
характеристик
конкурентоспроможної
особистості:
спрямованість,
компетентність, гнучкість особистості. Життєстійкість та особистісна самоефективність як
стратегії самоздійснення.
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (частина 1)
Історія та теоретико-прикладні засади юридичної психології.
Історія зародження юридичної психології як науки. Етапи розвитку юридичної
психології: рання історія юридичної психології ХVІІІ ст., оформлення юридичної психології
як науки ХІХ ст.; історія сучасної юридичної психології. Психологія і право. Юридична
психологія як галузь психології, предмет та пріоритетні завдання юридичної психології.
Юридична психологія в системі різноманітних наукових галузей знань. Її методологічні,
природничонаукові та правові засади. Структура юридичної психології. Принципи та методи
юридичної психології. Роль і місце психолога в сфері правових відносин.
Основи правової психології. Психологія правосвідомості особистості.
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Правова психологія як галуз юридичної психології. Поняття про правосвідомість як
ключове поняття юридичної психології. Різновиди правосвідомості: суспільна, групова та
індивідуальна. Дефекти правосвідомості. Рівні правової поведінки: правовиконавчий,
правопослушність та законопослушність. Правова соціалізація особистості, особливості та
етапи протікання. Соціальна та асоціальна поведінка. Психологічні особливості
правотворчості.
Особистість в юридичній діяльності.
Поняття особистості і діяльності в психології. Професiограми юридичних
спеціальностей. Явище професійної деформації у юристів, її показники та чинники.
Використання психологічних знань в юридичній діяльності. Загальна характеристика
психологічних пізнавальних процесів та їх прояв у професійній діяльності юриста, значення
у формуванні й розвитку особистості.
Основи кримінальної психології. Злочинність як кримінально-психологічне
явище.
Кримінальна психологія як складова частина сучасної юридичної психології, що
виникла і активно розвивається на межі психології та правознавства, зокрема, кримінології
та кримінального права. Складові предмету кримінальної психології: психолого-правова
асоціалізація; психологія генезиса протиправової поведінки; психологія особистості
злочинця; психологія кримінального середовища та злочинних груп; психологічні
особливості різних видів злочинів; психологічні причини та умови злочинної поведінки та
способу життя; кримінально-психологічний моніторинг та прогнозування. Формування
загального кримінально-психологічного уявлення про злочинність. Психологічні особливості
організованої, професійної, жіночої, корупційної, пенітенціарної злочинності, злочинності
неповнолітніх. Латентна (прихована) злочинність. Рівень злочинності. Динаміка злочинності.
Психологія особистості злочинця.
Психологічна характеристика правової, злочинної та відхиленої від соціальних норм
поведінки людей. Психологiчні фактори формування злочинної поведінки особистості.
Єдність соцiально-бiологiчних факторiв злочинної поведiнки. Поняття про психологічну
структуру злочинного діяння. Мотив, психологічна підстава вчинку. Планування та
ухвалення рішення про здійснення злочину, і його здійснення. Результат злочинного діяння.
Психологічні типи злочинців і їх врахування у діяльності юридичного психолога.
Психологія скоєння окремих видів злочинів.
Психологія насильницьких злочинів та вбивства. Психологічні особливості
розслідування злочинів, пов'язаних з убивством. Психологія шахрайства. Особа шахрая та
його психологічний портрет. Психологія корисливих злочинів. Соціально-психологічні
чинники економічної злочинності. Проблеми об'єктивних та суб'єктивних впливів на масову
правосвідомість, що зумовлюють ухилення від дотримання законів у економічній сфері.
Психологічна характеристика злочинних груп.
Група у кримінальному середовищі. Психологія здійснення злочину в складі
злочинної групи. Типи злочинних формувань. Кримінально-психологічна характеристика
груп, які вчиняють злочин. Структура злочинної групи, ii ознаки. Психологія
мiжособистiсних відносин в різних злочинних формуваннях (групах). Психологічні
особливості окремих організованих злочинних груп. Урахування психологічних чинників у
боротьбі з груповою злочинністю.
Психологія потерпілого.
Психологічна характеристика потерпілого. “Жертва злочину” і потерпілий. Фактори
віктимізації. Концепція навченної безпорадності. Жертва як похідна незахищеності,
девіантності й агресії. Дослідження особистості потерпілого. Методики дослідження
особистості потерпілого: 1) “статична галузь” та 2) “динамічна галузь”. Спеціальні методи
дослідження особистості і поведінки потерпілого: аналіз слідчої та судової статистики,
слідчої і судової практики, матеріалів судово-психологічних та судово-психіатричних
експертиз, тощо. Психічні особливості показань потерпілих.
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Психологія слідчої діяльності. Психологічні особливості проведення окремих
слідчих дій.
Психологічна структура і різновиди слідчої діяльності. Основні напрямки і форми
використання психологічних знань в слідчій діяльності. Організаційно-психологічна
структура слідчої діяльності. Психологічні особливості особистості слідчого. Етапи
розкриття злочину та структура пізнавально-пошукової діяльності слідчого. Огляд місця
події як самостійна слідча дія, що базується на чуттєвій галузі пізнання. Місце події –
джерело інформації про подію, яка сталася та психологічні особливості злочинця, первинний
матеріалізований відбиток злочинного діяння. Розумова діяльність слідчого (експерта) під
час огляду місця події. Психологічні аспекти отримання інформації, прийоми, що
підвищують результативність і якість слідчого огляду. Психологія обшуку, очної ставки,
слідчого експерименту, впізнання.
Психологія допиту
Загальні психологічні закономірності в тактиці допиту. Врахування психологічних
особливостей осіб, що допитуються. Психологія активізації допитуваних і постановка питань
слідчим. Психологія допиту потерпілого, підозрюваного й обвинувачуваного. Психологія
допиту неповнолітніх. Діагностика і викриття хибності показань. Прийоми правомірного
психічного впливу на особистість допитуваного, який протидіє слідству. Методи подолання
захисної поведінки допитуваного.
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ (частина 2)
Загальні положення криміналістичного профайлінгу
Загальні положення криміналістичного профайлінгу. Суб’єкти криміналістичного
профайлінгу.
Об’єкти
вивчення
криміналістичного
профайлінгу.
Принципи
криміналістичного профайлінгу. Різновиди криміналістичного профайлінгу. Завдання
криміналістичного профайлінгу.
Особливості складання портрета злочинця
Різновиди методик побудови психолого-криміналістичного портрета злочинця. Етапи
складання психолого-криміналістичного портрета невстановленого злочинця. Cтруктурнологічна схема психолого-криміналістичного портрета.
Особливості складання портрета жертви вбивства
Етапи складання психологічного профілю жертви вбивства. Cтруктурно-логічна схема
портрета жертви вбивства.
Структура психології ОРД
Структура психології ОРД як предметної діяльності та характеристика структурних
елементів. Психологічна структура особистості оперативного працівника. Напрями
дослідження особистості суб’єктів ОРД. Стресогенні чинники психоемоційної напруженості
професійної діяльності оперативного працівника. Фактори негативного впливу на персонал
ОРД. Уявлення про об’єкти ОРД. Особливості особистості об’єктів ОРД. Психологічне
вивчення та діагностування особливостей особистості, які є об’єктами ОРД. Психологія
заходів ОРД. Розкрито мету, завдання, закономірності, принципи ОРД, функціональну
структуру впливу, механізм впливу. Характеристика головних організаційнофункціональних компонентів психології ОРД: гносеологічного, конструктивного,
організаційного, проектувального і комунікативного. Основні напрями розвитку психології
ОРД.
Загальні положення судової психології
Етапи становлення судової психології як науки. Загальнотеоретичні основи судової
психології. Методологічна основа судової психології. Взаємозв’язок судової психології з
різними галузями науки.
Психологічні особливості судочинства
Функціонально-діяльнісні компоненти суддівської діяльності з точки зору
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психологічної науки. Психологічні особливості початкового етапу судочинства.
Психологічні особливості основного етапу судочинства. Психологічні особливості
заключного етапу судочинства.
Пенітенціарна психологія: специфіка психологічної реальності
Пенітенціарна психологія: предмет і завдання Наукові методи дослідження
психологічних властивостей засуджених Психічні стани та наміри засуджених. Психологічна
характеристика засуджених, які відбувають покарання. Формування типології особистостей,
які перебувають у місцях позбавлення волі. Мета виправного впливу на засуджених.
Педагогічний процес як форма впливу на засуджених
Роль пенітенціарної педагогіки у місцях позбавлення волі. Закономірності
педагогічного процесу у пенітенціарних установах. Про підготовку фахівців для роботи з
особами, які відбувають покарання. Етика працівників пенітенціарної служби.
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ
Методологічні засади історії психології
Історія психології як наука. Місце і значення історії психології в системі наукового
пізнання. Предмет та об’єкт історії психології та її основні принципи. Поняття про
натуралістичні та персоналістичні концепції. Основні методи історії психології.
Взаємозв’язок історії психології з іншими науками. Періодизація науки історії психології.
Розвиток психологічної думки Нового часу (ХVІI ст.) та в епоху Просвітництва
(ХVІII ст.)
Загальна характеристика розвитку науки у ХVІI столітті. Виділення Р.Декартом
свідомості як атрибута духовної субстанції. Концепція людини в системі Р.Декарта.
Історичне значення Р.Декарта для подальшого розвитку психології. Виникнення
психофізичної проблеми в психології. Етика Б.Спінози, його вчення про душу, афекти та
людську свободу. Рішення Спінозою психофізичної проблеми.. Дж.Локк як засновник
емпіричної психології свідомості. Проблема пізнання та афектів у працях Дж.Локка.
Психологічні ідеї Г.Лейбніца. Розвиток вчення про свідомість у працях Е.Конділ'яка,
І.Ламетрі, К.Гельвеція. Постановка проблем суспільної обумовленості та свідомості людини
(К.А.Гельвецій, Д. Дідро).
Становлення емпіричної та асоціативної психології у ХIX ст.
Емпірична та раціональна психологія Х.Вольфа. Антропологія Е.Канта. Психологічні
ідеї І.Фіхте про діяльність та діяльного суб'єкта. Ідеї Ф.Шеллінга про розвиток природи та
свідомості. Психологія Г.Гегеля. Матеріалістичний підхід до розуміння психіки
Л.Фейєрбаха. Психологія І.Гербарта, його вчення про свідомість та пороги свідомості. Ідеї
І.Гербарта про застосування математики до психології. Школа І.Гербарта. Криза асоціанізма
в психології А.Бена. Еволюційний асоціанізм Г.Спенсера. Вплив ідей біології та досягнень у
фізіології на розвиток психології.
Виникнення психології як самостійної науки у XIX ст.
Основні відкриття у фізіології (Е.Дюбуа-Реймон, Ч.Белл, М.Вебер, Г.Гельмгольц), які
стали підставою для оформлення психології як самостійної науки. Психофізика Г.Фехнера.
Основний психофізичний закон та варіанти його виразу (Г. Фехнер, С. Стівенс). Психометрія
Ф.Дондерса. Лабораторія Ф. Гальтона та його внесок у розвиток психодіагностики. Школа
В.Вундта та його програма будування психології як самостійної науки. Сучасна психофізика.
Проблема закону та методу в психології. Дослідження Е.Тітченера та будування нової школи
структуралізму. Основні відмінності від психології В.Вундта. Дослідження Г.Ебінгауза.
Поява та розвиток функціоналізму та біхевіоризму в кінці ХІХ ст. на початку ХХ
ст.
Поняття про функціоналізм. Витоки функціональної психології. Вплив теорії
Ч.Дарвіна та досліджень Ф.Гальтона на появу та подальший розвиток функціональної
психології. Вюрцбурзська школа психології (О.Кюльпе) та її основні ідеї. Вплив ідей
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Ф.Брентано на розвиток функціональної психології. Родоначальник функціональної
психології В.Джеймс та його основні ідеї. Поняття про течії свідомості та психіки у
В.Джеймса. Ідеї Г.Керра та Дж. Енджелла та набуття функціональною психологією
офіційного статусу напрямку науки. Філософські основи біхевіоризма як науки про
поведінку. Біхевіоризм та проблема активності в психології. Ортодоксальний біхевіоризм
Д.Уотсона. Внесок Е.Толмена, В.Вудвортса та ін. у становленні та розвитку біхевіоризму.
Основні течії в біхевіоризмі: когнітивний біхевіоризм К. Хала, оперантний біхевіоризм
В.Скінера.
Поява та розвиток гештальт-психології та психоаналізу (10-і рр. XX ст. – сер. 30-х
рр. ХХ ст.)
Витоки гештальтпсихології. Поняття гештальт. Дослідження феномену руху
М.Вертгеймера. Дослідження сприймання та його основних засобів організації у рамках
гештальтпсихології. Поняття про фі-феномен. Дослідження мислення В.Келером. Поняття
про інсайт. Продуктивне мислення у людини. Теорія поля К.Левіна. Поняття психологічного
поля. Проблема несвідомості в психології. Історія виникнення психоаналізу. Етапи розвитку
психоаналізу. Наукові, історичні та соціальні передумови виникнення та становлення
психоаналізу. З.Фройд та його класичний психоаналіз. Поняття про несвідоме. Структура
свідомості. Психосексуальні стадії розвитку дитини. Послідовники З.Фройда. Аналітична
теорія К.Юнга. Критика теорії З.Фройда. Індивідуальна психологія А.Адлера. Теорія
компенсації та гіперкомпенсації. Теорії неофройдистів (Г.Фройд, К.Горні, Е.Фромм,
Г.Салліван та ін.). Історичні долі психоаналізу та його творців.
Поява та розвиток гуманістичної та когнітивної психології у ІІ пол. ХХ ст.
Витоки гуманістичної психології. Теорія А.Маслоу про потреби. Поняття потреби.
Ієрархія потреб. Поняття про самоактуалізацію. Основна критика теорії А.Маслоу. Клієнтцентрований підхід К.Роджерса. Поняття про самоактуалізацію та відмінності від
самоактуалізації А.Маслоу. Поняття про досвід. Основні поняття психотерапії К.Роджерса.
Порівняльна характеристика трьох основних напрямків сучасної психотерапії: психоаналізу,
біхевіоризму та гуманістичної психології. Витоки когнітивної психології, вплив на її
розвиток когнітивного біхевіоризму, гештальтпсихології. Предмет дослідження – всі
психічні процеси людини, а саме, як відбувається переробка інформації з навколишнього
світу. Метафора комп΄ютера в когнітивній психології. Роль інтроспекції. Роль несвідомого у
когнітивних процесах людини. Пізнавальні процеси у тварин.
Поява та розвиток психології в Україні
Психологічні погляди філософів епохи Київської Русі. Психологія в “братських
школах”. Психологічні погляди І. Вишенського. Г. Сковорода про душу і світ. Психологія в
Києво-Могилянській академії. Розвиток психологічних ідей українськими філософами
Ф. Прокоповичем та Г. Кониським. Вчення про ноосферу В. Вернадського. Вчені –
психологи у Львівському університеті: Ю. Охорович, С. Балей. Розвиток української
психології в радянський період: Харківська школа (П.Гальперін, О.Запорожець, Л.Божович
та інші); дефектологія – І. Соколянський та О. Мешеряков; історія психології – В. Роменець.
Г. Костюк як вчений та організатор наукових досліджень на Україні. Проблеми становлення
сучасної української психології.
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Соціальна психологія як наука.
Соціальна психологія в системі наукового знання (історичний екскурс, структура СП
як науки, місце в системі наукового знання); Теоретичні і емпіричні джерела соціальної
психології (Теоретичні основи, перші самостійні соціально-психологічні теорії: Психологія
народів, Психологія мас, Теорія інстинктів); Особливості предмету Соціальної психології
(підходи до визначення, проблемне коло питань, класифікація соціально-психологічних
явищ). Задачі, функції та категорії Соціальної психології; Наукові школи (парадигми) в
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Соціальній психології (функціоналізм, біхевіоризм, психоаналітичний напрям, когнітивізм,
гуманістичний напрям, інтеракціонізм); Методи досліджень в Соціальній психології (що таке
методологія, методи, методики, групи наукових методів, спеціальні методи: соціометрія,
експеримент, спостереження, опитування, фокус-група).
Теоретичні основи соціального мислення.
Визначення соціального мислення та світогляд. «Я» в соціальному світі (аналіз «Я»
концепції); Соціальні установки та їх ознаки (функції, структура; атитюди); Соціальні
переконання і думки, стереотипи (цінності, вірування, забобони і марновірства).
Соціальне спілкування.
Сутність соціального спілкування (сторони та зміст); Функції соціального спілкування
(прагматична, кореляційна, підтверджуюча, кооперуючи, роз’єднуюча, організуюча,
внутрішньоособистісна); Просторова організація спілкування (проксеміка Е.Холл, норми
наближення до людей); Основні сторони спілкування (комунікативна, інтерактивна,
перцептивна); Види та стилі спілкування (вербальне – невербальне, ділове – міжособистісне
); Засоби спілкування (візуальні, акустичні, тактильні, ольфакторні).
Психологія соціалізації.
Поняття «соціалізація» і її суть. Соціальна нормативність і її структура. Об‘єктивні
передумови соціалізації. Психологія освоєння соціальних норм: суб'єктивні передумови
соціалізації. Психосоціальна концепція розвитку індивіда Еріксона. Життєва позиція як
інтегральний критерій соціалізації.
Соціальні та міжособистісні відносини.
Загальне та особливе у соціальних та міжособистісних відносинах. Місце та природа
даних відносин. Особистість і спілкування в системі суспільних і міжособових відносин.
Форми міжособових відносин: «назустріч людям», «від людей», «проти людей» (соціальні
відносини, психологічні відносини особи, міжособові відносини, відчуття кон’юнктивні,
відчуття диз'юнктивні, рівні спілкування, любов, близькість, дружба і приятелювання,
ваблення, альтруїзм, аутизм, байдужість, конформізм, егоїзм, негативізм, неприязнь до
інших, конфлікт як ворожість, ненависть, агресія як спричинення шкоди іншим).
Лідерство як соціально - психологічний феномен
Сутність явища та теорії лідерства. «Я»-концепція лідера. Психологічні потреби і
мотиви лідера. Влада і авторитет лідера. Види і механізм влади лідера. Поведінка лідера в
групах. Психологічні типи лідерів.
Психологія соціальних ситуацій.
Поняття соціально-психологічної ситуації. Класифікація соціально-психологічних
ситуацій. Поведінка індивіда в штатно-проблемних соціально-психологічних ситуаціях.
Адаптація як універсальна стратегія ефективної поведінки індивіда в соціальнопсихологічній ситуації.
Психологія малих соціальних груп.
Специфіка соціально-психологічного підходу. Теоретичні підходи до дослідження
малих груп. Суть і зміст поняття «мала група». Класифікація малих груп. Психологічні
характеристики малої групи: мала група, мікроклімат, інтрагрупова активність, інтергрупова
активність, спрямованість групи, емоційність групи, психологічні типи малої групи, склад
групи, структура групи, групові процеси, групові норми і цінності, групові заохочення,
групові санкції.
Психологія великих соціальних груп.
Методологія дослідження психології великих соціальних груп. Психологічні
особливості етнічних груп. Поняття етносу, нації. Національна психіка. Національна
самосвідомість. Національні інтереси та орієнтації. Національні почуття та настрої.
Національні традиції та звички. Динамічні компоненти національної психології:
мотиваційно-фонові,
емоційно-вольові,
комунікативно-поведінкові.
Психологічні
особливості класів та різних верств суспільства. Класові потреби, класові інтереси, класові
відчуття.
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Психологія натовпу.
Поняття неорганізованої соціальної спільноти, її ознаки. Натовп як суб’єкт масової
поведінки. Психологічні характеристики форм масової поведінки. Фактори виникнення
паніки. Мода як форма масової поведінки. Психологічні механізми поширення моди.
ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
Вікова психологія як наука.
Історія розвитку вікової психології. Сутність об’єкт, предмет вікової психології.
Завдання і проблеми вікової психології. Методи дослідження вікової психології.
Загальне поняття про психічний розвиток.
Теоретичні основи існуючих концепцій психічного розвитку. Чинники психічного
розвитку людини. Біогенетичні та соціогенетичні концепції психічного розвитку.
Психоаналітичні теорії дитячого розвитку (А. Фройд, М. Кляйн, Д. Вінникотт). Концепція
розвитку особистості Е. Еріксона. Теорія Ж. Піаже. Концепція психічного розвитку Д.Б.
Ельконіна. Теорія культурно-історичного розвитку вищих психічних функцій за Л.С.
Виготським.
Розвиток особистості і формування життєвого шляху. Періодизація психічного
розвитку.
Сутність особистості. Розвиток «Я»-концепції особистості. Життя особистості як
соціально-психологічне явище. Поняття життєвого шляху особистості. Поняття віку та його
параметри. Підходи до періодизації психічного розвитку. Критичні та кризові періоди.
Психологічні особливості розвитку новонародженого та немовляти.
Криза новонародженості. Психічний розвиток дитини в період новонародженості.
Спілкування як провідний вид діяльності немовля. Пізнавальний розвиток немовля. Криза
першого року життя.
Ранній вік (від 1 до 3 років).
Психічний розвиток в ранньому дитинстві. Анатомо-фізіологічні особливості
розвитку дитини. Предметна та ігрова діяльність. Розвиток речі. Формування активного
словнику. Відкриття «Я» та розвиток самосвідомості. Криза трьох років. Методики
дослідження раннього віку.
Дошкільний вік (від 3 до 6 років).
Гра як ведучій вид діяльності. Розвиток «Я»-концепції у дошкільному віці. Основні
напрямки виховання у дошкільному віці. Формування особистості дошкільника.
Пізнавальний розвиток дошкільника. Розвиток мови у дошкільному віці. Новоутворення
дошкільного віку. Психологічна готовність до навчання у школі. Методики дослідження
дошкільного віку.
Молодший шкільний вік (від 6-7 до 10-11 років).
Розвиток особистості молодшого школяра. Ігрова та учбова діяльність молодшого
школяра. Пізнавальний розвиток в молодшому шкільному віці. Розвиток мотивації
досягнення успіхів. Проблема переходу от молодшого шкільного віку до підліткового.
Методики дослідження молодшого шкільного віку. Криза семи років.
Підлітковий вік (від 10-11 до 14-15 років).
Соціально-психологічна ситуація розвитку. Анатомо-фізіологічні особливості
розвитку в підлітковому віці. Кризи підліткового періоду. Спілкування як ведуча діяльність
підлітка. Особливості взаємодії підлітка та дорослого. Особливості спілкування з
однолітками. Новоутворення підліткового періоду. Проблеми полової ідентифікації.
Методики дослідження у підлітковому періоді.
Юнацтво (від 14-15 до 22-23 років).
Соціально-психологічна ситуація розвитку старшого школяра. Особливості фізичного
розвитку в ранньому юнацькому віці. Пізнавальний розвиток в юнацькому віці. Формування
професійних інтересів. Розвиток особистості старшого школяра. Особливості
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взаємовідношень зі старшими ті однолітками. Методики дослідження у юнацькому періоді.
ПСИХОДІАГНОСТИКА
Психодіагностика – наукова дисципліна та вид практичної діяльності.
Предмет, цілі і завдання психодіагностики. Визначення психодіагностики як науки,
що розробляє і використовує методи виявлення і вимірювання індивідуально-психологічних
особливостей людини. Структура психодіагностики. Галузі використання психодіагностики.
Поняття психодіагностики як наукової системи методів та принципів постановки діагнозу.
Співвідношення психодіагностики з диференціальною психологією, психометрикою,
практичною психологією.
Історія психодіагностики.
Передісторія психодіагностики. Витоки психодіагностики як науки. Психологічне
тестування. Тест як основний інструмент психодіагностики. Поняття тесту. Внесок Ф.
Гальтона, Е. Крепеліна, Дж. Кеттелла, А. Біне, Ч. Спірмена у розвиток психодіагностики.
Психодіагностика у першій половині ХХ ст. Психодіагностика у другій половині ХХ ст.
Тестування в освіті. Дискредитація психодіагностики в СРСР у 30-ті роки. Два періоди
розвитку психодіагностики в Україні.
Психометричні основи психодіагностики.
Мануал як форма опису психодіагностичного інструментарію. Компендіум (реєстр)
психодіагностичного інструментарію. Основні умови ефективного використання методів
психодіагностики в діяльності практичного психолога. Вимоги до користувачів
психодіагностичних методик. Основні вимоги до психодіагностичних вимірювань. Поняття
про стандартизацію, репрезентативність, валідність і надійність психологічного
вимірювання. Основні етапи конструювання тесту.
Психодіагностичне обстеження і психологічний діагноз.
Порівняльний аналіз завдань психодіагностичного дослідження і обстеження. Основні
етапи психодіагностичного процесу: попередньо підготовки, збору даних, обробки та
інтерпретації даних, етап формування звітних документів, етап забезпечення зворотною
інформацією. Поняття «психологічний діагноз». Види психологічного діагнозу: описовий і
інтерпретаційний, повний і парціальний, тривалий і епізодичний. Види психологічного
діагнозу за Л.С. Виготським: симптоматичний, етиологічний, типологічний. Аспекти
психологічного діагнозу. Методи постановки психологічного діагнозу: бесіда,
спостереження, моделювання ситуацій, психологічне тестування. Помилки у постановці
діагнозу. Помилки у психодіагностичному процесі.
Етика психодіагностичного обстеження.
Етичні проблеми психодіагностичного дослідження та обстеження. Професійноетичні принципи в роботі психодіагноста. Конфіденційність психодіагностичної інформації
та забезпечення таємниці особистості клієнта. Етичні норми користувачів
психодіагностичних методик. Правила та засоби повідомлення результатів дослідження та
обстеження. Відповідальність психолога перед клієнтом.
Психодіагностичне спостереження, бесіда, інтерв’ю.
Основні принципи проведення спостереження. Переваги і недоліки спостереження як
метода. Організація спостереження, його планування і проведення. Прийоми реєстрації
фактів, що спостерігаються. Аналіз і інтерпретація матеріалів спостереження. Підвищення
надійності даних спостереження. Спостереження у практиці діагностики порушень
поведінки дітей та підлітків. Психодіагностична бесіда як метод отримання інформації на
основі вербальної комунікації. Переваги і недоліки бесіди. Зміст і план бесіди.
Конструювання питання і інтерпретація відповіді. Правила формулювання питань. Питання
як інструмент збору даних. Цілі, процес і зміст психодіагностичного інтерв’ю.
Методи психодіагностики пам’яті і мнемічних властивостей.
Діагностика мимовільного запам’ятовування, короткочасної і оперативної пам’яті,
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образної і смислової пам’яті; словесно-логічної пам’яті, збереження і довготривалої пам’яті,
здатності до навчання. Засоби підвищення продуктивності пам’яті.
Психодіагностика мислення.
Діагностика видів, властивостей і операцій мислення. Діагностика предметного,
символічного, знакового і образного мислення. Дослідження критичності мислення.
Аналогії. Послідовності. Виключення зайвого. Методика «Вільного сортування об’єктів» (Р.
Гарднер). Методика «Порівняння схожих малюнків». Для діагностики когнітивного стилю
імпульсивність-рефлексивність. Методика «Тип мислення». Засоби підвищення
продуктивності мислення.
Психодіагностика темпераменту.
Властивості ВНД та типологічні властивості індивіда. Апаратні та бланкові методи їх
визначення. Характеристика індивіда за типологічними властивостями, властивостями ВНД.
Психодіагностична процедура визначення типу ВНД за І.П. Павловим. Опитувальник типу
нервової системи Я. Стреляу. Опитувальник структури темпераменту В.М. Русалова, Б.М.
Смирнова, Г. Айзенка. Типологічні властивості: екстраверсія, інтраверсія, нейротизм,
психотизм. Типологічні характеристики Тау-типу за Б.Й. Цукановим.
Особистісні опитувальники як метод дослідження особистості.
Загальна характеристика особистісних опитувальників. Історія розвитку особистісних
опитувальників. Теоретичні основи побудови особистісних опитувальників. Методичні
основи побудови особистісних опитувальників: номотетичний, ідеографічний.
Інтегративні основи діагностики властивостей особистості (збір даних). Проблеми
конструювання та використання особистісних опитувальників. Компоненти опитувальників:
питання та відповіді. Типи завдань особистісних опитувальників. Чинники, що спотворюють
результати діагностики. Класифікація особистісних опитувальників. Типологічні
опитувальники. Опитувальник Д. Кейрсі (типологія Майєрс-Бригтс для класифікації за
типологією К. Юнга). Опитувальник Леонгарда-Шмішека. Патохарактерологічний
особистісний опитувальник А.Є. Лічко.
Проективні методи психодіагностики особистості.
Історія проективної психодіагностики. Проекція як психологічний феномен.
Проективна гіпотеза і проективні методики, їх види і теоретичне обгрунтування
проективного підходу до діагностування особистості. Класифікація проективних методів.
Види проективних методів. Методики Г. Роршаха, Г. Мюррея, С. Розенцвейга, М. Люшера.
Історія створення та розвитку малюнкових тестів.Робота психолога з тестами «ДДЛ»,
«Неіснуюча тварина», «Людина під дощем».
Діагностика самооцінки, рівня намагань і мотивації особистості.
Самооцінка та її рівні. Самооцінка і рівень намагань. Методи дослідження
самооцінки. Дослідження самооцінки за методом Дембо-Рубінштейн. Тест «Самооцінка».
Метод дослідження самооцінки за С.О. Будассі. Діагностика егоцентричної спрямованості
особистості: тест егоцентричних асоціацій (ЕГА). Дослідження намагань за Ф. Хопе, моторна
проба Шварцландера. Діагностика потреб, мотивів і мотивації особистості. Класифікація
методів діагностики мотивації. Опитуваль. Методики «Мотивація до успіху» і «Мотивація до
уникнення невдач» Т. Елерса. Методика «Мотивація схвалення» Д. Крауна, Д. Марлоу.
Діагностика мотивації за допомогою проективних методів. Тест Юмористичних фраз
(ТЮФ). Мотиваії досягнень за Д. МакКлелендом і Дж. Аткінсоном.
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
Загальні аспекти психологічного консультування.
Психологічне консультування: поняття, ознаки, специфіка. Основні відмінності
психологічного консультування від психокорекції і психотерапії. Види психологічного
консультування. Цілі та завдання психологічного консультування. Принципи психологічного
консультування. Причини відмови психолога від консультування.
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Особистість консультанта в процесі професійної діяльності.
Особистість консультанта та професійні вимоги до неї. Вплив професійної діяльності
на особистість консультанта. Модель ефективного консультанта. Помилки психолога в
процесі консультативної взаємодії. Особливості професійної діяльності консультантапочатківця.
Комунікативні техніки консультативної допомоги та професійний етикет.
Комунікативні техніки. Професійний етикет. Вербальна й невербальна поведінка
консультанта. Перенесення і контрперенесення в консультуванні й психотерапії.
Методи психологічного консультування.
Психоконсультативна бесіда. Організація психоконсультативної бесіди. Контакт із
клієнтом під час бесіди. Інтерв'ю як метод психологічного консультування.
Процес психологічного консультування.
Процедури та техніки консультативної взаємодії. Підготовчий етап консультативної
взаємодії. Етап другий – «початок роботи». Етап третій - збрір інформації. Етап четвертий –
стратегічний. Етап 5 – завершальний. Етап 6 – реалізація плану клієнтом.
Консультування в контексті різних наукових підходів.
Консультування в парадигмі психоаналітичного підходу. Консультативна діяльність в
екзистенціальній психології. Консультування в межах гештальтпсихології. Когнітивнобіхевіоральний підхід у консультуванні. Консультування в контексті особистісноорієнтованого підходу. Консультативна діяльність практичного психолога на основі
духовно-особистісного підходу
Віково-психологічне консультування.
Психологічне консультування дошкільників та їх батьків. Психологічне
консультування молодших школярів та членів їх родини. Психологічне консультування
особистості підліткового віку. Психологічне консультування особистості юнацького віку.
Консультативна робота з дорослими людьми. Консультування людей похилого віку.
Консультування у різних сферах професійної діяльності.
Психоконсультування в соціальній сфері. Психологічне консультування в управлінні
та менеджменті. Психологічне консультування в політичній сфері. Консультативна
діяльність в юридичній сфері. Консультативна діяльність в бізнесі та підприємництві.
Психологічне консультування у сфері реклами. Консультативна робота психолога у вищих
навчальних закладах.
Зміст та організація консультування з приводу подружніх проблем.
Актуальні проблеми консультування подружніх пар. Особливості консультування при
роботі з подружньою парою. Організація роботи з подружньою парою. Організація роботи з
одним із членів подружжя. Причини звернення чоловіка й дружини в консультацію.
Тривалість роботи з подружньою парою. Консультування подружньої пари. Використання
домашніх завдань при роботі з подружжям. Консультування подружжя з приводу
сексуальних проблем. Індивідуальне психоконсультування подружжя. Переживання
розлучення з партнером. Труднощі взаєморозуміння. Консультування при розлученні.
Особливості психоконсультування клієнтів у кризових станах.
Консультування при переживанні провини. Особливості консультування клієнтів, які
плачуть. Консультування несамостійних і маломотивованих клієнтів. Консультування
клієнтів із психосоматичними розладами. Консультування клієнтів із депресією .
Консультування клієнтів із суїцидальними намірами. Консультування клієнтів, котрі
переживають втрату. Особливі рекомендації для консультантів, котрі працюють з кризовими
клієнтами.
Психологічне консультування клієнтів із специфічними проблемами.
Консультування асоціальних особистостей. Консультування залежних особистостей.
Консультування істеричних особистостей. Консультування обсесивних особистостей.
Консультування при параноїдальних розладах. Консультування шизоїдних особистостей.
Консультування тривожних клієнтів.
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МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини.
Поняття про психічне здоров'я.
Предмет і задачі медичної психології. Теоретичні і методологічні основи медичної
психології. Роль практичного психолога у діагностичному, лікувальному, реабілітаційному
процесах. Розвиток медичної психології у світі і на Україні. Методи психологічного
дослідження. Психосоматичні і соматопсихічні взаємодії: основні теоретичні концепції.
Визначення психічного здоров'я та рівнів психологічної адаптації людини, критерії здоров'я
ВООЗ.
Особистість та хвороба. Внутрішня картини хвороби.
Психічна структура особистості. Вплив особливостей віку та хронічних захворювань
на особистість людини. Роль особливостей клінічних проявів захворювання, тяжкості
перебігу та прогнозу. Обставини життя хворого, при яких перебігає хвороба. Преморбідні
особливості особистості. Типи хворих. Внутрішня картина хвороби та її складові.
Переживання хвороби в часі. Класифікація основних типів відношення до хвороби.
Особливості поведінки хворих з різними типами реагування на хворобу. Діагностика
основних типів відношення до хвороби. Вплив відношення до хвороби на подальший перебіг
захворювання. Ятропатогенія: чинники виникнення, проблеми профілактики.
Стан психологічних функцій і хвороба
Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності. Вплив хвороби на пізнавальні
процеси людини. Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес. Вплив
порушень мовлення на лікувальний процес. Клініко-психологічні аспекти емоційно-вольової
сфери. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини. Невідреаговані емоції та
аутоагресія. Нозогенії. Хворобливі зміни емоцій. Вольові якості особистості та їх роль у
лікувальному процесі. Зміни волі, потягів, поведінки під час хвороби. Свідомість,
самосвідомість, їх рівні. Критерії непорушеної свідомості. Стани свідомості у хворого.
Теорія безсвідомого.
Практичні аспекти медичної психології. Психологія медичних працівників
Психологія медичних працівників. Психологічні типи лікарів. Основні вимоги до
особистості медичних працівників/ психологів Значення професіональної орієнтації у виборі
професії. Професіограма лікаря загальної практики та вимоги до особистості. Поняття про
професійну деформацію. Синдром «вигорання» шляхи його попередження. Основи
спілкування з колегами, умови створення здорового психологічного клімату у медичному
середовищі. Дотримання правил деонтології і субординації. Дотримання морально-етичних
вимог. Емоційне задоволення від контактів між членами колективу. Здатність до емпатії.
Створення умов для самоактуалізації особистості. Особливості спілкування між
спеціалістами (лікарі, медсестра, психолог).
Практичні аспекти медичної психології. Психологія лікувально-діагностичного
процесу.
Лікувально-діагностичний процес. Етапи діагностичного процеси. Медична
деонтологія. Комунікативна компетентність, її роль в ефективній і безконфліктній взаємодії.
Особливості інформування хворого про діагноз. Взаємодія та спілкування лікаря з хворими
та їх родичами. Патерналізм, його роль в діагностичному процесі. Значення психологічної
установки хворого. Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди. Схема розвитку
конфлікту. Особливості конфліктів між особами, що діють в лікувально-діагностичному
процесі. Способи вирішення та попередження конфліктів.
Психосоматичні розлади
Психосоматичний підхід в медичній психології та медицині. Вплив психологічних
факторів на перебіг соматичних розладів. Класифікація психосоматичних розладів. Теорії
психосоматичних взаємовідносин. Емоційний стрес як фактор стіопатогенезу
19

психосоматичних розладів. Механізми психологічного захисту особистості. Поняття
адаптації та дезадаптації. Порушення адаптації, дістрес. Класифікація психосоматичних
розладів.
Психологічні особливості хворих з різними захворюваннями.
Психологічні особливості хворих у лікувальних стаціонарах міста та СОVIDвідділеннях Психологічні особливості хворих на туберкульоз, СНІД, онкопатологію,
ендокринні, нервові та психічні захворювання. Психологічні зміни хворих при
терапевтичних та хірургічних захворюваннях. Психологічні зміни у хворих гінекологічному
стаціонарі. Психологічні особливості жінок у період вагітності Особливості психології
хворих дітей та людей похилого віку. Вплив на психіку людини вроджених та набутих
фізичних дефектів.
Психологічні аспекти залежної поведінки
Загальні питання залежної поведінки. Розповсюдженість та причини виникнення
залежних форм поведінки. Соціально-психологічні факторами, що впливають на виникнення
залежної поведінки Психоактивна речовина (ПАР). Психологічні механізми формування
залежної поведінки. Психологічні особливості при основних видах хімічних та нехімічних
адикціях. Основні ознаки залежної особистості. Причини виникнення співзалежності.
Комп’ютерна залежність та інтернетзалежність . Особливості клієнтів з полівалентною
залежністю та кредитними історіями. Психологічні особливості суіцидальної поведінки при
залежностях. Психологічні засади профілактики залежних станів.
Психологічні аспекти суїцидальної поведінки
Проблеми суїцидальної поведінки в контексті основних наук про людину. Основні
положення теорії суїцидальної поведінки в сучасній загальносвітовій психологічній науці.
Суїцидальна поведінка, профілактика і раннє розпізнавання суїцидальних тенденцій. Суїцид,
мотиви і цілі. Різновиди суіцидальної поведінки. Візуальна діагностика людини, яка
знаходиться у предсуїцидальному стані. Психологічні характеристики потенційного
суїцидента. Своєчасне виявлення суїцидальнпх думок та намірів, соціальні служби, служба
довіри. Нейтралізація спроб самогубства. Предсуїцид. Предиспозиційна фаза. Суїцидальна
фаза. Характер суїцидальних реакцій. Психічний стан особистості після суїцидальної спроби.
Особливості суїцидальної поведінки у соматично хворих. Профілактична робота з
суїцидентами.
Психологічні аспекти умирання та смерті
Життя та смерть як основні феномени людського життя. Проблема життя та смерті в
філософському та медичному вимірах. Вмирання/смерть як медичний, психологічний,
соціальний та духовний феномен. «Гідне вмирання» та «гідна смерть». Моральні та правові
принципи сучасної інтенсивної терапії та реаніматології. Питання про право людини на
смерть і евтаназію. Хоспіси та евтелія як альтернатива евтаназії. Біоетичні, психологічні та
духовні проблеми надання паліативної допомоги. Переживання, пов'язані з думками про
смерть. Переживання горя, яке пов'язане зі смертю близьких. Психологічні та духовні стадії
вмираючої людини за Є. Кюблер-Росс.
Психогігієна, психопрофілактика,
Визначення понять «психогігієна», «психопрофілактика», первинна та вторинна
психопрофілактика. Основні розділи психогігієни. Шляхи збереження і зміцнення
психічного здоров’я; Принципи психопрофілактики праці, побуту, сім'ї і сексуальних
відносин. Реабілітація особистості. Адаптація та компенсація.
Основи психотерапії.
Психотерапія як галузь медицини. Основні принципи психотерапії. Показання та
протипоказання для проведення основних методів психотерапії. Психологічна допомога в
кризові періоди, особливості надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях.
Психотерапевтична допомога в період пандемії.
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II. ПИТАННЯ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ
1. Предмет, завдання і базові категорії загальної психології.
2. Методологічні засади психології.
3. Загальні характеристики емпіричних методів дослідження в психологічній науці.
4. Основні концепції виникнення і розвитку свідомості людини.
5. Особистість та діяльність як базові категорії психології.
6. Основні напрямки психологічної науки.
7. Психоаналітичний напрямок в працях З. Фройда.
8. Психологічна теорія діяльності О.М. Леонтьєва.
9. Світ психологічних явищ особистості. Загальна характеристика психологічних
процесів, станів та властивостей.
10. Поняття про сприйняття, його зв’язок з відчуттями. Види та властивості
сприйняття.
11. Природа уваги, її види і властивості. Значення та способи розвитку уваги.
12. Пам’ять. Види, процеси і механізми пам’яті, прийоми її покращення.
13. Поняття про мислення та інтелект. Види, форми та операції мислення.
14. Психологічні теорії емоцій. Основні види і функції емоцій та почуттів.
15. Поняття про волю та її функції. Вольовий акт і розвиток вольових властивостей.
16. Загальне поняття про темперамент особистості. Основні типи темпераменту та їх
характеристика.
17. Методики визначення темпераменту особистості.
18. Загальне поняття про характер особистості. Риси характеру. Акцентуація.
19. Загальна характеристика здібностей особистості. Поняття про обдарованість,
талант, геніальність.
20. Методики визначення здібностей особистості. Профорієнтація.
21. Спрямованість як психологічна властивість особистості.
22. Поняття про особистість та індивідуальність.
23. Поняття, види та структура діяльності.
24. Закономірності розвитку мотиваційної сфери особистості.
25. Спілкування як потреба. Види, функції та сторони спілкування.
26. Предмет, завдання і базові категорії юридичної психології.
27. Структура (основні галузі) та міждисциплінарні зв’язки юридичної психології.
28. Роль і місце психолога в сфері правових відносин і юридичної діяльності.
29. Кримінальна психологія у системі психології та правознавства.
30. Поняття та психологічна характеристика процесу формування особистості
правопорушника (злочинця).
31. Психологічний механізм злочинного діяння. Мотив у психологічному механізмі
злочину.
32. Психологія здійснення злочину в складі злочинної групи.
33. Загальна психологічна характеристика потерпілого.
34. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності.
35. Психологія допиту потерпілого, свідка, підозрюваного й обвинуваченого.
36. Загальні положення криміналістичного профайлінгу.
37. Етапи складання психолого-криміналістичного портрета невстановленого
злочинця.
38. Загальнотеоретичне уявлення поняття й сутності психології оперативнорозшукової діяльності.
39. Загальнотеоретичні основи судової психології.
40. Пенітенціарна психологія: предмет і завдання.
41. Психологічна характеристика засуджених, які відбувають покарання.
42. Розвиток психологічної думки Нового часу (ХVІI ст.) та в епоху Просвітництва
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(ХVІII ст.).
43. Становлення емпіричної та асоціативної психології у ХIX ст.
44. Виникнення психології як самостійної науки у XIX ст.
45. Виникнення та розвиток функціоналізму та біхевіоризму в кінці ХІХ ст. на
початку ХХ ст.
46. Поява та розвиток гештальт-психології та психоаналізу (10-і рр. XX ст. – сер. 30-х
рр. ХХ ст.).
47. Виникнення та розвиток гуманістичної та когнітивної психології у ІІ пол. ХХ ст.
48. Розвиток психології в Україні.
49. Предмет, структура та функції соціальної психології.
50. Соціальні установки та стереотипи.
51. Міжособистісний простір і його вплив на ефективність спілкування.
52. Поняття соціалізації особистості. Психологічні особливості соціалізації.
53. Специфіка соціально-психологічного підходу розуміння груп.
54. Паніка як соціально-психологічне явище та механізми її розвитку.
55. Предмет, основні завдання та методи вікової психології.
56. Внесок Л.С. Виготського, Д. Віннікота, Е. Еріксона у розвиток вікової психології.
57. Концепція психічного розвитку Д.Б. Ельконіна.
58. Теорія психічного розвитку Ж. Піаже.
59. Психологічні
особливості
новонародженого
та
немовляти.
Криза
новонародженості. Криза 1 року. Новоутворення немовляти.
60. Особливості розвитку особистості в ранньому дитинстві. Основні симптоми кризи
3 років.
61. Характеристика передшкільного віку. Основні ознаки віку. Дитяча субкультура.
62. Основні психологічні проблеми молодшого шкільного віку.
63. Підлітковий період. Пубертатна криза та підлітковий комплекс.
64. Психологічна характеристика юнацького віку. Професійне самовизначення
особистості.
65. Предмет, задачі сучасної психодіагностики. Зв’язок з іншими науками.
66. Психологічний діагноз за Я. Рейковським, М.С. Корольчуком та В.І. Осьодло.
67. Номотетичний та ідеографічний підходи у психодіагностиці.
68. Психометричні основи психодіагностики.
69. Основні умови об'єктивності психологічного теста. Вимоги до тесту та вибірки.
70. Характеристика тестів-опитувальників.
71. Проективні методики. Види проекцій. Принципи проективного дослідження
особистості.
72. Особливості психодіагностики пізнавальних психічних процесів.
73. Психологічне консультування: поняття, ознаки, специфіка.
74. Особистість консультанта в процесі професійної діяльності.
75. Комунікативні техніки консультативної допомоги та професійний етикет.
76. Методи психологічного консультування.
77. Процес психологічного консультування.
78. Консультування в контексті різних наукових підходів.
79. Когнітивно-біхевіоральний підхід у консультуванні.
80. Консультування в межах гештальтпсихології.
81. Віково-психологічне консультування.
82. Консультування у різних сферах професійної діяльності.
83. Зміст та організація консультування з приводу подружніх проблем.
84. Особливості психоконсультування клієнтів у кризових станах.
85. Консультування несамостійних і маломотивованих клієнтів.
86. Психологічне консультування клієнтів із специфічними проблемами.
87. Консультування шизоїдних особистостей.
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88. Консультування клієнтів, котрі переживають втрату.
89. Поняття «психогігієна» та «психопрофілактика».
90. Психологічні особливості хворих з різними захворюваннями.
91. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів.
92. Вмирання/смерть як медичний, психологічний, соціальний та духовний феномен.
93. Суїцидальна поведінка, профілактика і раннє розпізнавання суїцидальних
тенденцій.
94. Особливості суїцидальної поведінки у соматично хворих.
95. Психологічні особливості при основних видах хімічних та нехімічних адикцій.
96. Основні ознаки залежної особистості.
97. Співзалежність. Причини виникнення співзалежності.
98. Поняття про професійну деформацію. Синдром «вигорання» шляхи його
попередження.
99. Вплив хвороби на емоційну сферу людини. Невідреаговані емоції та аутоагресія
100.Внутрішня картина хвороби та її складові.
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