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Методичні рекомендації та тематика КР  

 

  Контрольна  робота з дисципліни виконується у 3 семестрі відповідно 

до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з 

метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих 

студентом в процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни 

«Теоретико-методологічні проблеми психології». 

Виконання контрольної роботи сприяє закріпленню вмінь працювати з 

літературними джерелами, здійснювати аналіз, систематизацію й 

узагальнення теоретичного матеріалу з визначеної проблеми та формулювати 

адекватні висновки. 

Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється 

студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій. Час, потрібний для виконання контрольної роботи, - 8 годин 

самостійної роботи. Варіанти завдань з контрольної роботи визначається 

сумою трьох останніх цифр номеру залікової книжки. 
 

Тематика контрольних робіт (3 семестр): 

1. Поняття теорії науки, її основні характеристики. 

2. Основні елементи теорії. 

3. Наукова ідея (концепція) та принцип як елементи теорії. 

4. Поняття методології психології, її складові. 

5. Рівні методології, їх загальна характеристика. 

6. Класифікація принципів психології. 

7.  Принципи психології, які виходять з філософії. 

8. Загально-психологічні принципи, їх загальна характеристика. 

9.  Сутність принципу детермінізму.  

10.  Сутність принципу відображення.  

11.  Сутність принципу єдності психіки та діяльності.  

12. Сутність принципу розвитку.  

13.  Сутність принципу системності. 

14.   Поняття методологічного підходу у психології.  Основні методологічні 

підходи у психології. 

15.  Сутність особистісного підходу в психології. 

16. Індивідуальний підхід у психології. 

17. Віковий підхід у психології. 

18.  Діяльнісний підхід у психології, його складові. 

19. Системний підхід у психології. 

20. Рівні вивчення психічних явищ в аспекті системного підходу (за 

Б.Ф.Ломовим) та етапи системно-структурного аналізу психічних явищ (за 

К.К.Платоновим). 

21.  Проблема категоріального апарату в психології. Базові категорії 

психології у концепції Б.Ф.Ломова. 

22. Рівні психічного відображення, їх загальна порівняльна характеристика. 

23. Свідомість як вища форма психічного відображення, її характеристика. 



24. Сутність діяльності, її ознаки. 

25. Проблема структури діяльності у психології. 

26. Порівняльна характеристика діяльності та спілкування як форм 

активності людини. 

27. Співвідношення понять „людина”, „індивід”, „особистість”, 

„індивідуальність”.  

28. Проблема детермінації становлення особистості. 

29.  Поняття „особистість” у психології, її ознаки.  

30. Проблема структури особистості у психології. 
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