Запитання та завдання до практичного заняття з курсу
«Психологія»
для студентів І курсу факультету іноземної філології
ст.в. Ногачевська І.О.
Практичне заняття № 1.
Тема. Мислення. Інтелект
(2 год.)
Запитання для поглибленого вивчення
1. Поняття про мислення. Основні психологічні характеристики
мислення як пізнавального процесу.
2. Мислення як процес та діяльність. Мисленнєві дії та операції.
3. Види мислення та їх характеристика. Форми мислення.
4. Теорії мислення в психології.
5. Розвиток мислення. Поняття інтелекту. Коефіцієнт інтелекту.
Питання для самостійного опрацювання
творчого мислення, його особливості

1. Поняття
та умови
продуктивності.
2. Індивідуальні особливості мислення. Методи вивчення мислення.
Індивідуальні науково-дослідні завдання
1. З’ясуйте ключові поняття теми, використовуючи психологічні
словники та довідники: мислення, мислитель ні операції, аналіз, синтез,
абстрагування, узагальнення, порівняння, конкретизація, класифікація,
систематизація, поняття, судження, умовивід, процес розуміння, проблемна
ситуація, наочно-дієве мислення, наочно-образне мислення, абстрактне
мислення, теоретичне мислення, практичне мислення, дискурсивне
мислення, інтуїтивне мислення, репродуктивне мислення, продуктивне
мислення, індукція, дедукція, інтелект, рефлексія.
2. Підготуйте реферат на одну із запропонованих тем: «Походження
розумових дій та операцій», «Принцип єдиного інтелекту і становлення
мислення
професіонала»,
«Особистісна
зумовленість
мислення»,
«Критичність мислення та його продуктивність», «Проблема мисленнєвих
стратегій», «Формування інтелектуальної активності особистості»,
«Штучний інтелект очима психолога».
Питання та проблемні ситуації для контролю, самоконтролю та
роздумів
1. У чому полягають особливості й основні переваги креативного
мислення, порівняно з традиційним?
2. Чи збігаються поняття «мислення» та «інтелект»?

3. Яка структура інтелекту та його основна роль в життєдіяльності
людини?
4. Що таке широта мислення? Глибина? Імпульсивність?
5. Яку роль відіграє в діяльності швидкість протікання мисленнєвих
процесів?
6. Що таке рефлексивна позиція щодо задачі, яка розв’язується?
Практичне заняття № 2.
Тема. Уява
(2 год.)
Запитання для поглибленого вивчення
1. Поняття про уяву як особливу форму людської психіки.
2. Види уяви: активна, пасивна, продуктивна, репродуктивна – їх
особливості. Сновидіння, галюцинації, марення як види уяви.
3. Основні функції уяви. Уява в аутотренінгах та психотерапії.
4. Розвиток уяви. Зв’язок творчості з уявою.
Питання для самостійного опрацювання
1. Фізіологічне забезпечення процесів уяви.
2. Соціальна природа уяви.
3. Індивідуальні особливості уяви.
4. Взаємодія уяви як ідеального з органічними процесами як
матеріальними.
Індивідуальні науково-дослідні завдання
1. З’ясуйте ключові поняття теми, використовуючи психологічні
словники та довідники: уява, пасивна уява, активна уява, відтворююча уява,
творча уява, гіперболізація, схематизація, типізація, аглютинація, аналогія,
творчість, фантазія, сновидіння, галюцинації, марення.
2. Підготуйте виступ на одну із тем: «Натхнення і харизма. Поняття
харизматичного впливу», «Співвідношення творчості та професіоналізму»,
«Становлення творчої професійної діяльності», «Психологічний аналіз
винахідництва», «Психологічні особливості спільної творчої діяльності».
3. У письмовій формі підготуйте відповідь на психологічну задачу:
За законом (ефектом) Рібо, перша стадія розвитку уяви починається у
віці трьох років і охоплює дошкільний, підлітковий вік і юність. У цей час
уява не залежить від мислення, але у зв’язку з розвитком останнього між
ними складаються антагоністичні відносини. Наступна стадія відзначається
послабленням ролі уяви і посиленням здатності міркувати. На третій стадії
уява підкоряється мисленню, тобто в більшості людей вона занепадає і лише
у деяких піднімається над мисленням, стаючи справді творчою силою.

Чи витримав цей закон перевірку в часі? Чи відповідає він даним
сучасної психології уяви?
Питання та проблемні ситуації для контролю, самоконтролю та
роздумів
1. Як уява впливає на фізіологічні та органічні процеси людини?
2. Які властивості уяви формують найуразливіші аспекти особистості?
3. Наведіть приклади вправ для розвитку уяви.
4. Обміркуйте твердження: «Витоком кожного великого успіху є велика
зухвалість уяви».
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