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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Загальна психологія»
складена відповідно до освітньої програми першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти за спеціальністю підготовки 053 Психологія (психолог
ювенальної превенції).
Предметом вивчення дисципліни є загальні, базові факти,
закономірності психічного життя, механізми психіки, психічні явища.
Міждисциплінарні зв’язки: юридична психологія, історія психології,
психодіагностика, психофізіологія, філософія, логіка.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Виникнення психології як самостійної науки.
2. Психологія як сучасна наука у системі наук про людину.
3. Методи психології як сучасної науки.
4. Свідомість.
5. Несвідомі психічні процеси.
6. Психологічна теорія діяльності.
7. Індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність.
8. Формування та розвиток особистості.
9. Психологічна структура особистості.
10.Темперамент.
11.Характер.
12.Здібності.
13.Відчуття.
14. Сприйняття.
15. Увага.
16. Пам'ять.
17.Мислення.
18.Мовлення.
19.Уява.
20.Інтелект.
21.Загальна характеристика емоційної сфери.
22.Теорії емоцій.
23. Соціальні емоції.
24.Вікові особливості емоційної сфери.
25. Вплив професійної діяльності на емоційну сферу.
26.Воля.
27. Психічні стани.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна психологія» є
ознайомлення з найбільш загальними принципами, законами, поняттями й
методами загальної психології, її сучасними досягненнями та практичним

значенням, формування цілісного уявлення здобувачів вищої освіти щодо
наукової основи майбутньої професійної діяльності
1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Загальна психологія» є
збагатити здобувачів вищої освіти ґрунтовними знаннями з основ психології
особистості, психології емоційних, вольових та пізнавальних процесів, станів
тощо.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
- моральні та соціальні аспекти наукових досліджень;
- становлення і розвитку вітчизняної та зарубіжної психології;
- основні проблеми, що досліджуються загальною психологією;
- методи психології;
- основні закономірності та властивості психіки;
- основні галузі психологічної науки;
- структуру та закономірності виникнення та розвитку діяльності людини;
- основні властивості особистості;
- сучасні уявлення щодо здібностей особистості;
- чинники формування індивідуальності людини;
- структуру та закономірності функціонування емоційної сфери людини;
- сучасні уявлення щодо психічних станів людини;
- специфіку волових процесів людини;
- основні пізнавальні процеси;
- структуру та закономірності функціонування інтелектуальної сфери
людини;
вміти:
- вільно користуватися поняттями і категоріями, що розкривають суть
предмета;
- порівнювати особливості психічних процесів на всіх рівнях тварин;
- застосовувати одержані знання в практичній діяльності ппполіції;
- аналізувати психологічно значущі ситуації та факти в професійній
діяльності;
- вміло застосовувати методи дослідження закономірностей психіки;
- характеризувати психіку як єдине ціле, використовуючи різні показники
життєдіяльності;
- прогнозувати наслідки впливу діяльності людини;
- визначати стратегію і тактику своєї поведінки в сучасних умовах;
- використовувати набутті знання з метою виконання професійних
обов’язків.
1.4. Форма підсумкового контролю екзамен, залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться
14 кредитів ECTS.
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1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми у сфері психології, що передбачають
застосування основних психологічних теорій та методів
та характеризуються комплексністю і невизначеністю
умов.
Знання та розуміння предметної області та
Загальні
ЗК2.
розуміння професійної діяльності.
компетентності
(ЗК)
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК4.
знаннями.
ЗК5.
Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8.
Навички міжособистісної взаємодії
Здатність оперувати категоріально-понятійним
Спеціальні
СК1.
апаратом психології
(фахові,
предметні)
Здатність
до
ретроспективного
аналізу
компетеності
вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
СК2.
(СК)
природи
виникнення,
функціонування
та
розвитку психічних явищ.
Здатність до розуміння природи поведінки,
СК3.
діяльності та вчинків.
Здатність самостійно збирати та критично
СК4. опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел
Здатність аналізувати та систематизувати
СК7. одержані
результати,
формулювати
аргументовані висновки та рекомендації
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Виникнення психології як самостійної науки.
Психологія в межах філософії, античні філософи та середньовічні
філософи про природу людини. Р. Декарт, філософи нового часу про природу
людини. Інтроспекція, досягнення асоціанізму та природничих наук як умови
виникнення психології як самостійної науки. Перші школи психології,
лабораторія В. Вундта. Перші вітчизняні психологічні лабораторії.
Тема № 2. Психологія як сучасна наука у системі наук про людину.
Предмет, завдання, принципи сучасної психології. Місце психології в
системі наук про людину. Структура сучасної психології. Структура

загальної психології. Система методів психологічної науки. Спостереження
та опитування як емпіричні методи психології. .Експеримент,
психодіагностичний метод, моделювання, метод аналізу продуктів діяльності
як емпіричні методи психології
Тема № 3. Методи психології як сучасної науки.
Науковий метод. Класифікація методів за Б.Г. Ананьєвим.
Експериментальні та неекспериментальні методи. Спостереження, ,бесіда,
опитування, експеримент, аналіз продуктів діяльності, тести й соціальнопсихологічні методи.
Тема № 4. Свідомість.
Взаємозв'язок розвитку мозку та свідомості людини. Порівняння
психіки тварин та людини .Загальні проблеми виникнення психіки людини.
Особливості психіки людини. Вчення І.П. Павлова про умовні та безумовні
рефлекси. Основні функціональні блоки мозку за теорією О.Р. Лурії. Вчення
О.О. Ухтомського. Концепція П.К. Анохіна.
Умови виникнення свідомості. Розвиток
свідомості. Ознаки
свідомості. Культурно-історична теорія Л.С. Виготського. Структура
свідомості. Самосвідомість, розвиток самосвідомості.
Тема № 5. Несвідомі психічні процеси.
Неусвідомлювані механізми та дії. Класифікація неусвідомлюваних
процесів; концепція неусвідомлюваної настанови Д.М. Узнадзе. Первинні та
вторинні автоматизми. Неусвідомлювані спонукачі свідомих дій.
Неусвідомлювані психічні процеси за З. Фрейдом; поняття про несвідоме.
Захисні психічні механізми витиснення та опору. Надсвідомі процеси.
Співвідношення свідомих та надсвідомих процесів.
Тема № 6. Психологічна теорія діяльності.
Особливості людської діяльності. спілкування, гра, навчання, праця.
Діяльність та розвиток людини. Психологічна теорія діяльності за
О.М. Леонт’євим. Структура діяльності. Поняття про зовнішню й внутрішню
діяльність. Професійна діяльність. Особливості професійної діяльності
поліції. Поняття потреб, їх функції. Стадії формування та ознаки потреб.
Класифікація потреб. Види потреб. Основні уявлення про потреби та мотиви
особистості. Поняття мотивів. Характеристика та функції мотивів. Розвиток
мотиваційної сфери. Механізми формування мотивів. Класифікації мотивів.
Професійна мотивація. Основні види спрямованості. Свідомі та півсвідомі
компоненти спрямованості. Цілеполагання. Інтереси. Світосприйняття.
Настанови.
Тема № 7. Індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність.
Індивід як біосоціальне явище. Первинні та вторинні якості індивіда.
Поняття суб’єкта діяльності. Визначення поняття "особистість" в вітчизняній

та зарубіжній психології поняття про індивідуальність. Передумови
формування індивідуальності. Якості особистості. Дослідження особистості в
межах філософсько-літературного, клінічного та експериментального
періодів. Вимоги до теорії особистості. Біогенетичний напрямок вивчення
розвитку особистості. Соціогенетичний напрямок вивчення розвитку
особистості. Психогенетичний напрямок вивчення розвитку особистості.
Тема № 8. Формування та розвиток особистості.
Характеристика основних підходів до розвитку особистості в сучасній
психології. Взаємозв’язок соціального та біологічного в особистості.
Соціалізація та індивідуалізація як форми розвитку особистості. Сучасні
концепції розвитку особистості за теоріями Е. Еріксона, Е. Фрома,
О.М. Леонтьєва та ін. Загальна характеристика особистості, що
самоактуалізується. Процес персонализації. Соціальні ролі. Поняття ЯКонцепції. Структура й функції особистості. Я в структурі особистості.
Самооцінка. Рівень домагань. Формування особистості робітника поліції.
Тема № 9. Психологічна структура особистості.
Поняття про психологічну структуру особистості в роботах
вітчизняних та зарубіжних психологів. Склад структури особистості в
теоріях сучасних психологів. Концепція структури особистості за
О.Г.Ковальовим. Концепція структури особистості за К.К.Платоновим.
Структурний підхід О.М.Леонтьєва.
Тема № 10. Темперамент.
Темперамент як психодинамічна якість індивіду. Поняття про
фізіологічну основу темпераменту. Характеристика основних типологій
темпераменту. Психоаналітичні типології темпераменту. Гуморальні
типології темпераменту. Конституційні типології темпераменту. Факторні
типології темпераменту. Біполярні типології темпераменту. Визначення
якостей темпераменту за Б.М.Тепловим та В.М.Русаловим.
Тема № 11. Характер.
Особливості характеру як психічного феномена. Зв’язок темпераменту
та характеру. Формування характеру. Структура характеру. Типології
характеру в сучасній психології. Основні типи соціальних характерів
заЕ. Фромом. Маніпулятивні характери за типологією Е.Шострома.
Психоаналітична концепція характеру. Модель індивідуальних характерів за
К. Юнгом Поняття про акцентуацію характеру. Класифікація акцентуацій
характеру за К. Леонгардом. Класифікація акцентуацій характеру за
О.Є. Лічко.
Тема № 12. Здібності.
Загальна характеристика здібностей людини. Визначення здібностей за
Б.М.Тепловим. Структура здібностей. Рівні розвитку здібностей та

індивідуальні розбіжності. Умови та передумови формування здібностей.
Здібності та задатки. Потенційні та актуальні здібності. Здібності та
функціональна асиметрія головного мозку. Здібності чоловіків та жінок.
Природа людських здібностей в психологічних теоріях. Творчі здібності.
Теорії креативності. Проблема розвитку здібностей та профорієнтації.
Профорієнтація та профдобір в поліцію.
Тема № 13. Відчуття
Відчуття як джерело пізнання. Виникнення відчуттів. Органи відчуттів.
Рівні організації відчуттів. Класифікація відчуттів. Теорії відчуттів.
Вимірювання відчуттів. Абсолютний та диференційний поріг відчуття. Закон
Вебера – Фехнера. Адаптація та сенсибілізація. Поняття сенестизії.
Порушення відчуттів.
Тема № 14. Сприйняття.
Сприйняття як пізнавальний процес. Відмінності сприйняття від
відчуття. Властивості сприйняття. Види сприйняття. Механізми сприйняття.
Закони сприйняття. Ілюзії сприйняття. Сприйняття часу.
Тема № 15. Увага.
Особливості уваги як пізнавального процесу. Властивості уваги.
Функції уваги. Види уваги. Фізіологічні засади уваги. Розвиток уваги.
Психологічні теорії уваги.
Тема № 16. Пам'ять.
Пам'ять як пізнавальний процес Процеси пам’яті. Класифікація видів
пам’яті. Феномени короткочасної пам’яті. Індивідуальні особливості пам’яті.
Теорії
та
закони
пам’яті.
Дослідження пам’яті
Г.Ебінгаузом.
Психофізіологічні засади процесів пам’яті. Поняття інтерференції. Розвиток
пам’яті. Засоби покрашення пам’яті. Розлади пам’яті.
Тема № 17. Мислення.
Мислення як пізнавальний процес Необхідність виникнення мислення.
Процеси мислення. Операції мислення. Види мислення. Творче мислення.
Розвиток мислення. Теорії мислення в психології. Розлади процесів
мислення.
Тема №18. Мовлення.
Значення мовлення в житті людини. Функції мовлення. Мовлення як
засіб мислення. Фізіологічні засади мовлення. Види мовлення. Розвиток
мовлення. Теорії мовлення. Розлади мовлення.
Тема № 19 Уява.
Уява як пізнавальний процес. Види уяви. Функції уяви. Розвиток уяви.
Уявлення та творчість. Концепції уявлення.

Тема № 20. Інтелект.
Поняття інтелекту. Проблема визначення поняття інтелект. Здібності,
що характеризують інтелект. Факторні теорії інтелекту. Теорія інтелекту
М.Холодної. Теорія інтелекту Дж. Стеренберга. Поняття соціального
інтелекту. Емоційний інтелект.
Тема № 21. Загальна характеристика емоційної сфери.
Визначення емоцій. Функції емоцій. Класифікація емоційних
переживань. Позитивні та негативні емоції. Форми емоцій. Джерела емоцій.
Тема № 22. Теорії емоцій.
Еволюційна теорія Ч.Дарвіна. Рудіментарна теорія емоцій. Теорія
Джемса  Ланге. Теорія У. Кенона й Ф. Барда. Когнітивно – фізіологічна
концепція С. Шехтера. Пізнавальна теорія емоцій М. Арнольда-Р. Лазаруса.
Інформаційна теорія емоцій П.В. Сімонова. Концепція емоційної
спрямованості Додонова. Основні положення теорії диференціальних емоцій.
Тема №23. Соціальні емоції.
Інтерес-збудження, радість і подив. Страждання (горе й сум). Гнів,
відраза й презирство. Страх. Сором і провина. Сором'язливість, кохання
(кохання-потяг, батьківське кохання, сіблінгове кохання), депресія, емпатія,
сором і провина, гордість, зніяковілість, вдячність, подяка.
Тема №24. Вікові особливості емоційної сфери.
Розвиток емоційної сфери в онтогенезі. Особливості емоційної сфери в
дитячому віці. Особливості емоційної сфери в дошкільному віці. Особливості
емоційної сфери в молодшому шкільному віці. Особливості емоційної сфери
в підлітковому віці. Особливості емоційної сфери в юнацькому віці.
Особливості емоційної сфери в літньому віці.
Тема № 25. Вплив професійної діяльності на емоційну сферу.
Особливості емоційної сфери в представників різних професій.
Поняття про емоційне вигоряння. Профілактика емоційного вигоряння.
Тема № 26. Воля.
Загальне поняття про волі. Вольові якості особистості (сила волі,
наполегливість, самостійність, витримка, сміливість, тощо). Складні
морально-вольові якості особистості (героїзм, патріотизм, тощо). Структура
вольового акту. Теорія волі Чхартишвили. Теорія волі Іванникова. Розвиток
волі в онтогенезі. Патологія волі.
Тема № 27. Психічні стани.
Основні структурні рівні станів людини. Проблема класифікації станів.
Розвиток уявлень про психічні стани. Стани свідомості: пильнування та сон.
Змінені стани свідомості. Гіпноз як особливий стан психіки. Стан медитації.

Натхнення й інтуїція як творчі стани. Монотонія як психологічний стан.
Стомлення й перевтома як психологічні стан. Загальне поняття про
фрустрацію. Концепція стресу за Г. Сельє. Стрес в умовах праці.
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль
За І семестр:
1. Поняття про психологію.
2. Завдання та предмет психології.
3. Методи та принципи психології.
4. Етапи розвитку психології як науки.
5. Структура сучасної психології.
6. Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні
якості особистості.
7. Виникнення психології як самостійної науки.
8. Чинники виникнення психології як самостійної науки.
9. Лабораторія В. Вундта.
10. Перші школи психології.
11. Основні функції психіки.

12. Свідомість як найвищій рівень психічного відображення.
13. Культурно-історична концепція розвитку людини Л.С. Виготського.
14. Класифікація розвитку психіки людини за О.М. Леонтьєвим та
Б.Г. Ананьєвим.
15. Роль праці в формуванні та розвитку особистості людини.
16. Структура свідомості.
17. Самосвідомість, розвиток самосвідомості.
18. Психологічна теорія діяльності О.М. Леонтьєва.
19. Розвиток діяльності людини в онтогенезі.
20. Предмет, мета та продукт діяльності.
21. Мотиви діяльності.
22. Мотиви та потреби людини.
23. Внутрішня та зовнішня діяльність.
24. Види діяльності.
25. Структура діяльності.
26. Характеристика спілкування як виду діяльності.
27. Характеристика гри як виду діяльності.
28. Характеристика навчання як виду діяльності.
29. Характеристика праці як виду діяльності.
30. Дія як центральний компонент діяльності.
31. Характеристика рухів, види рухів.
32. Поняття про операції, та їх особливості.
33. Рівні будови рухів за теорією М.О. Бернштейна.
34. Механізми організації рухів за теорією М.О. Бернштейна.
35. Неусвідомлювані механізми свідомих дій.
36. Характеристика неусвідомлюваних автоматизмів свідомих дій.
37. Явище неусвідомлюваної настанови.
38. Неусвідомлювані побудники свідомих дій.
39. Концепція домінанти О.О. Ухтомського.
40. Концепція динамічної локалізації психічних функцій за О.Р. Лурія.
41. Поняття потреб, їх функції.
42. Стадії формування та ознаки потреб.
43. Класифікація потреб.
44. Види потреб.
45. Поняття мотивів.
46. Характеристика та функції мотивів.
47. Розвиток мотиваційної сфери.
48. Механізми формування мотивів
49. Класифікації мотивів.
50. Професійна мотивація.
51. Основні уявлення про мотиви особистості.
52. Спрямованість особистості.
53. Основні види спрямованості.
54. Свідомі та півсвідомі компоненти спрямованості.
55. Цілеполагання.

56. Інтереси.
57. Світосприйняття.
58. Настанови.
За ІІ семестр:
1. Проблема особистості у вітчизняній та зарубіжній психології.
2. Поняття індивіду, первинні та вторинні властивості.
3. Психологічна характеристика індивіду.
4. Поняття особистості та її якості.
5. Поняття індивідуальності.
6. Передумови формування індивідуальності.
7. Біогенетичний напрямок вивчення розвитку особистості.
8. Соціогенетичний напрямок вивчення розвитку особистості.
9. Психогенетичний напрямок вивчення розвитку особистості.
10.Проблема формування та розвитку особистості в теоріях
гуманістичного напрямку (А. Маслоу, К. Роджерс).
11.Проблема формування та розвитку особистості в теоріях вітчизняних
психологів (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв).
12.Проблема формування та розвитку особистості в теоріях
психогенетичного напрямку (Е. Еріксон).
13.Стійкі риси особистості, їх формування.
14.Психологічна структура особистості за С.Л. Рубінштейном.
15.Психологічна структура особистості за О.Г. Ковальовим.
16.Психологічна структура особистості за К.К. Платоновим.
17.Поняття про темперамент та його основні якості.
18.Темперамент як центральне утворення в структурі психодинамічних
якостей індивіду.
19.Гуморальна класифікація темпераментів.
20.Співвідношення темпераментів та типів нервової системи за
І.П. Павловим.
21.Дослідження якостей темпераменту в роботах Б.М. Теплова,
В.Д. Небиліцина, В.С. Мерліна.
22.Біполярні класифікації темпераменту.
23.Конституціональні теорії темпераменту.
24.Факторна теорія темпераментів.
25.Психоаналітична типологія темпераменту.
26.Взаємозв’язок темпераменту та характеру.
27.Проблеми міжособистісної та професійної взаємодії різних
темпераментів.
28.Поняття характеру, стійкі риси характеру.
29.Структура характеру.
30.Формування характеру.
31.Теоретичні та експериментальні підходи до дослідження характеру.
32.Загальна характеристика соціальних характерів.
33.Типологія характерів за Е. Фромом.

34.Акцентуйовані характери за К. Леонгардом.
35.Типологічна модель характерів за О.Є. Лічко.
36.Маніпулятивні характери за типологією Е. Шострома.
37.Модель індивідуальних характерів за К. Юнгом.
38.Поняття про здібності.
39.Ознаки здібностей за Б.М. Тепловим.
40.Види здібностей.
41.Потенційні та актуальні здібності.
42.Здібності та задатки.
43.Умови та передумови формування людських здібностей.
44.Взаємодія та взаємокомпенсація здібностей.
45.Структура загальних здібностей.
46.Поняття про спеціальні здібності.
47.Поняття та структура математичних здібностей за В.О. Крутецьким.
48.Поняття та структура педагогічних здібностей за Ф.Н. Гоноболіним та
Н.Д. Левитовим.
49.Рівень виразності здібностей.
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За ІІІ семестр:
Відчуття як джерело пізнання.
Виникнення відчуттів.
Органи відчуттів.
Властивості відчуттів.
Рівні організації відчуттів.
Класифікація відчуттів.
Теорії відчуттів.
Вимірювання відчуттів.
Абсолютний та диференційний поріг відчуття.
Закон Вебера – Фехнера.
Адаптація та сенсибілізація.
Поняття сенестизії.
Розлади відчуттів.
Сприйняття як пізнавальний процес.
Відмінності сприйняття від відчуття.
Властивості сприйняття.
Види сприйняття.
Механізми сприйняття.
Закони сприйняття.
Ілюзії сприйняття.
Сприйняття часу.
Патології сприйняття.
Особливості уваги як пізнавального процесу.
Властивості уваги.
Функції уваги.
Види уваги.
Розвиток уваги.
Психологічні теорії уваги.
Патології уваги.
Пам'ять як пізнавальний процес
Процеси пам’яті.
Класифікація видів пам’яті.
Індивідуальні особливості пам’яті.
Розлади пам’яті.
Теорії пам’яті.
Феномени короткочасної пам’яті.
Дослідження пам’яті Г.Ебінгаузом.
Поняття інтерференції.
Розвиток пам’яті.
Засоби покрашення пам’яті.
Розлади пам’яті.
Мислення як пізнавальний процес
Процеси мислення.
Операції мислення.

45.
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48.
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Види мислення.
Творче мислення.
Розвиток мислення.
Теорії мислення в психології.
Значення мовлення в житті людини.
Функції мовлення.
Мовлення як засіб мислення.
Види мовлення.
Розвиток мовлення.
Теорії мовлення.
Патології розвитку мовлення.
Уява як пізнавальний процес
Види уяви.
Функції уяви.
Розвиток уяви.
Уявлення та творчість.
Поняття інтелекту.
Здібності, які характеризують інтелект.
Факторні теорії інтелекту.
Теорія інтелекту М. Холодної.
Теорія інтелекту Дж. Стеренберга.
Поняття соціального інтелекту.
Емоційний інтелект.

За ІV семестр:
1.
Визначення емоцій.
2.
Функції емоцій.
3.
Класифікація емоційних переживань.
4.
Позитивні та негативні емоції.
5.
Форми емоцій. Джерела емоцій.
6.
Еволюційна теорія Ч.Дарвіна.
7.
Теорія Джемса  Ланге.
8.
Теорія У. Кенона і Ф. Барда.
9.
Когнітивно – фізіологічна концепція С. Шехтера.
10. Пізнавальна теорія емоцій М. Арнольда-Р.Лазаруса.
11. Информациона теорія емоцій П.В. Сімонова.
12. Концепція емоційної спрямованості Додонова.
13. Основні положення теорії диференціальних емоцій.
14. Інтерес-збудження, радість і подив.
15. Страждання (горе й сум).
16. Гнів, відраза й презирство.
17. Страх.
18. Сором і провина.
19. Сором'язливість, кохання (кохання-потяг, батьківське кохання,
сіблінгове кохання), депресія, епматія, гордість, зніяковілість, вдячність,
подяка.
20. Розвиток емоційної сфери в онтогенезі.
21. Особливості емоційної сфери в дитячому віці.
22. Особливості емоційної сфери в дошкільному віці.
23. Особливості емоційної сфери в молодшому шкільному віці.
24. Особливості емоційної сфери в підлітковому віці.
25. Особливості емоційної сфери в юнацькому віці.
26. Особливості емоційної сфери в літньому віці.
27. Особливості емоційної сфери в залежності від професії.
28. Поняття про емоційне вигоряння.
29. Профілактика емоційного вигоряння.
30. Загальне поняття про волі.
31. Вольові якості особистості (сила волі, наполегливість, самостійність,
витримка, сміливість, тощо).
32. Складні морально-вольові якості особистості (героїзм, патріотизм,
тощо).
33. Структура вольового акту.
34. Теорія волі Н. Чхартишвили.
35. Теорія волі В. Іванникова.
36. Розвиток волі в онтогенезі.
37. Патологія волі.
38. Основні структурні рівні станів людини.
39. Проблема класифікації станів.
40. Розвиток уявлень про психічні стани.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Стани свідомості: пильнування та сон.
Змінені стани свідомості.
Гіпноз як особливий стан психіки.
Стан медитації.
Натхнення й інтуїція як творчі стани.
Монотонія як психологічний стан.
Стомлення й перевтома як психологічні стан.
Загальне поняття про фрустрацію.
Концепція стресу по Г. Сельє.
Стрес в умовах праці.

