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Тестові завдання. Максимальна кількість балів за 

кожну відповідь 2. За всі тестові завдання 6 балів. У 

відповіді студента оцінюється  правильність відповіді. 

Питання 2. Максимальна кількість балів за відповідь 

9.  
У відповіді студента оцінюється системність та 

ґрунтовність викладу інформації, аналіз проблемного 

питання, виділення головного, загального та 

специфічного. 

Питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 

10.  
У відповіді студента оцінюється орієнтація на знання з 

курсу,  викладення інформації в логічній 

послідовності, обґрунтованість відповіді. 

Питання 4. Максимальна кількість балів за відповідь 

15.  
У відповіді студента оцінюється орієнтація на знання з 

курсу, обґрунтованість відповіді з опорою на 

теоретичні знання курсу та творчий підхід до 

розв’язання завдання. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

І питання: тестові завдання  

ІІ питання теоретичного змісту:  

1. Дайте визначення дитячої практичної психології 

як науки. Розкрийте її предмет та завдання. 

2. Розкрийте зміст наступних понять дитячої 

практичної психології: психічне здоров`я, 

психологічне здоров`я, індивідуальний підхід. 

3. Розкрийте зміст наступних понять дитячої 

практичної психології: дитинство, гра, адаптація. 

4. Розкрийте зміст наступних понять дитячої 

практичної психології: розвиток, дозрівання, соціальна 

ситуація розвитку. 



5. Розкрийте зміст принципів та закономірностей 

розвитку в контексті дитячої практичної психології. 

6. Розкрийте зміст наступних понять дитячої 

практичної психології: провідна діяльність, 

психологічні новоутворення, сенситивний період. 

7. Розкрийте зміст наступних понять дитячої 

практичної психології: філогенез, онтогенез, зростання. 

8. Поясніть зміст принципів дитячої практичної 

психології. 

9. Означте основні здобутки педологічної науки 

для становлення дитячої практичної психології. 

10. Назвіть особливості та відмінності таких 

психологічних феноменів: агресивність, агресія. 

11. Назвіть та розкрийте специфіку різних 

психологічних підходів у тлумаченні природи дитячої 

агресивності. 

12. Назвіть відомі вам види дитячої агресії та 

проілюструйте прикладами. 

13. Назвіть цілі, завдання та види роботи 

практичного психолога з агресивними дітьми 

дошкільного віку. 

14. Назвіть суттєві психологічні риси дитини з 

синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. 

15. Назвіть принципи побудови стосунків та 

виховання гіперактивної дитини в сімʼї. 

16. Назвіть цілі, завдання та види роботи 

практичного психолога з гіперактивними дітьми 

дошкільного віку. 

17. Розкрийте зміст та відмінності таких 

психологічних феноменів: тривога, тривожність, страх. 

18. Назвіть вікові особливості переживання 

дошкільниками страхів. 

19. Розкрийте звʼязок тривожності як риси 

особистості та формування невротичного типу 

особистості. 

20. Назвіть психологічні та фізіологічні ознаки 

переживання дитиною стану тривоги та страху. 

21. Назвіть цілі, завдання та види роботи 

практичного психолога з тривожними дітьми 

дошкільного віку. 

22. Назвіть відомі вам психологічні ознаки розладів 

аутистичного спектра у дошкільників. 

23. Назвіть особливості сенсорної організації дітей з 

розладами аутистичного спектра. 

24. Назвіть особливості соціальної взаємодії дітей з 

розладами аутистичного спектра. 

25.  Назвіть цілі, завдання та види роботи 

практичного психолога дітей дошкільного віку з 

розладами аутистичного спектра. 

       ІІІ питання аналітичного характеру:  

1. Розкрийте роль наукового та практичного 

доробку М. Басова у становлення дитячої практичної 

психології. 

2. Розкрийте роль наукового та практичного 

доробку І. Сікорського у становлення дитячої 

практичної психології. 



3. Розкрийте роль наукового та практичного 

доробку А. Лазурського у становлення дитячої 

практичної психології. 

4. Розкрийте роль наукового та практичного 

доробку Ф. Фребеля у становлення дитячої практичної 

психології. 

5. Розкрийте роль наукового та практичного 

доробку М. Монтессорі у становлення дитячої 

практичної психології. 

6. Розкрийте роль наукового та практичного 

доробку А. Фрейд у становлення дитячої психотерапії. 

7. Розкрийте роль наукового та практичного 

доробку М. Кляйн у становлення дитячої психотерапії. 

8. Розкрийте роль наукового та практичного 

доробку Ф. Алена у становлення дитячої психотерапії. 

9. Розкрийте роль наукового та практичного 

доробку Г. Лендрет у становлення дитячої 

психотерапії. 

10. Розкрийте роль наукового та практичного 

доробку В. Екслайн у становлення дитячої 

психотерапії. 

11. Охарактеризуйте особливості сучасних наукових 

проблем дитячої практичної психології (огляд сучасної 

наукової періодики). 

12. Порівняйте сучасні методологічні проблеми 

дитячої практичної психології та проблеми, що 

розробляла педологія. 

13. Проаналізуйте звʼязок та відмінності між 

агресивністю та гіпреактивністю дітей дошкільного 

віку. 

14. Чи можна, на вашу думку, гіперактивність 

називати хворобою? Обґрунтуйте свою відповідь. 

15. Чи доцільно проводити цілеспрямовану 

психологічну роботи з повного подолання агресивності 

в дитячому колективі? 

16. Обґрунтуйте вибір основних напрямів 

психологічної допомоги агресивним дітям. 

17. Обґрунтуйте вибір основних напрямів 

психологічної допомоги гіперактивним дітям. 

18. Який з напрямів роботи з гіперактивною 

дитиною практичний психолог повинен обрати 

передусім? Обґрунтуйте свою думку. 

19. Охарактеризуйте додаткові методи надання 

допомоги гіперактивним дітям. 

20. Чи доцільно рекомендувати батькам 

гіперактивної дитини дошкільного віку максимально 

залучати її до гурткової роботи, до відвідування 

спортивних секцій для реалізації її високої активності? 

Обґрунтуйте свою думку. 

21. Проаналізуйте спільні риси та відмінності 

переживання страху дошкільниками з розладами 

аутистичного спектра і тривожних дітей. 

22. Чи доцільно проводити цілеспрямовану 

психологічну роботи з повного подолання тривожності 

у дошкільників цієї категорії? 

23. Обґрунтуйте вибір основних напрямів 



психологічної допомоги тривожним дітям. 

24. Обґрунтуйте вибір основних напрямів 

психологічної допомоги дітям з розладами 

аутистичного спектра. 

25. Розкрийте звʼязок особливостей сенсорної 

організації та окремих психологічних особливостей 

(тривожність, уникнення нового досвіду, неадекватна 

реакція на специфічні сенсорні стимули) дітей з 

розладами аутистичного спектра. 

       ІІІ питання аналітичного характеру:  

26. Складіть орієнтовний план роботи практичного 

психолога дошкільного навчального закладу на 

жовтень місяць. 

27. Складіть орієнтовний план роботи практичного 

психолога дошкільного навчального закладу на лютий 

місяць. 

28. Опишіть пріоритетні робочі завдання 

практичного психолога дошкільного навчального 

закладу на новому робочому місці. 

29. Опишіть процедуру проведення психологічного 

спостереження під час вивчення процесу адаптації 

новоприбулих дітей. 

30. Розкрийте основні пункти типової анкети для 

батьків про особливості розвитку та виховання дитини 

в сімʼї. 

31. Опишіть психогімнастичну гру для розвитку 

позитивного образу «Я» дошкільника. 

32. Опишіть психогімнастичну гру для формування 

уміння ідентифікувати власний емоційний стан у 

дошкільника. 

33. Опишіть психогімнастичну гру для розвитку 

базових навичок саморегуляції дошкільника. 

34. Наведіть приклади (2-3) прийомів роботи з 

агресивною дитиною в групі однолітків чи 

індивідуально (ігрові вправи, психогімнастичні ігри) на 

формування навички виражати гнів соціально-

прийнятними формами. 

35. Наведіть приклади (2-3) прийомів роботи з 

агресивною дитиною в групі однолітків чи 

індивідуально (ігрові вправи, психогімнастичні ігри) на 

формування навичок саморегуляції. 

36. Наведіть приклади (2-3) прийомів роботи з 

агресивною дитиною в групі однолітків чи 

індивідуально (ігрові вправи, психогімнастичні ігри) на 

формування навичок спілкування та взаємодії з 

однолітками та дорослими. 

37. Розкрийте теоретичні основи розуміння 

синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей. 

38. Наведіть приклади (2-3) прийомів роботи з 

гіперактивною дитиною в групі однолітків чи 

індивідуально (ігрові завдання, психогімнастичні ігри) 

на формування дефіцитарних функцій. 

39. Наведіть приклади (2-3) прийомів роботи з  

 

 



 


