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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра 

загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни   Психологія розвитку  
Курс: 3-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 053 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

39-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три питання, 

представлені у завданні. Студент демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно викладає 

відповіді на запитання, не допускає жодної помилки у використанні наукової термінології. 

Психологічна задача розв'язана правильно. 

21-30 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при відповіді на всі три 

питання. В цілому, студент демонструє знання основного матеріалу питань, допускає 1-2 незначні 

помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв'язана в цілому 

правильно. 

11-20 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені питання, демонструє 

фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень логіки й послідовності Студент 

допускає 2-3 помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв'язана з 

помилками. 

1-10 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в екзаменаційного білету. 

Студент допускає значні помилки при використанні наукової термінології. Рішення психологічної 

задачі неправильне. 

Перелік допоміжних матеріалів: психологічні задачі з дисципліни (Додаток) 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ»  

Питання у білетах розташовані наступним чином:  

1. Питання (10 балів).  

2. Питання (10 балів).  

3. Питання (10 балів).  

4. Психологічна задача (10 балів).  

1. Проаналізуйте зміни предмету та структури психології розвитку в рамках останніх досягнень 

науки.  

2. Диференціюйте поняття «вікова психологія» та «психологія розвитку».  

3. Обґрунтуйте важливість знань психології розвитку для вчителя.  

4. Охарактеризуйте специфіку використання експериментальних методів при дослідженні психіки 

школярів.  

5. Розробіть план використання методів опитування для діагностики мотивів навчання учнів 

початкової та основної школи.  

6. Проаналізуйте співвідношення понять «розвиток людини», «психічний розвиток», 



«соціалізація», «виховання», «формування особистості». 

7. Доведіть, що саме внутрішні суперечності особистості є базовими для її психічного розвитку.

8. Якщо психологи мають справу з явищами затримки психічного розвитку дитини, чи не

заперечує це його неперервність?

9. К.Г. Юнг писав про наявність у психіці кожної людини колективного несвідомого. Визначте,

який фактор психічного розвитку воно відображає.

10. Проаналізуйте вплив мікро- та макросоціуму на психічний розвиток особистості, їх

взаємозв’язок та специфіку.

11. Розкрийте вплив сучасних соціально-економічних умов розвитку суспільства на формування

особистості дитини.

12. Продумайте, чи чітко прив’язані стадії становлення особистості до конкретних вікових

періодів.

13. З’ясуйте співвідношення фізичної та психічної активності у процесі формування особистості.

14. Спробуйте продовжити періодизацію людської культури Гетчинсона, виходячи з сучасних

соціально-економічних умов розвитку людства.

15. Визначте, як співвідносяться в психоаналітичній теорії біологічний та соціальний фактори

психічного розвитку людини, активність і пасивність індивіда.

16. Порівняйте зміст поглядів З.Фройда та Е.Еріксона на психічний розвиток людини.

17. З’ясуйте роль біологічного та соціального факторів психічного розвитку в контексті теорій

соціального научіння.

18. Визначте, яку роль відіграє активність дитини в її психічному розвитку згідно теорій научіння.

19. Проаналізуйте, чи можна, згідно концепції Ж.Піаже, прискорити процес когнітивного розвитку

дитини.

20. Доведіть актуальність поглядів Л.С. Виготського на психічний розвиток дитини для

сьогодення.

21. Спираючись на ознаку неперервності психічного розвитку особистості, доведіть умовний

характер вікової періодизації щодо конкретного індивіда.

22. Охарактеризуйте психологічні чинники пренатального розвитку дитини, які визначають її

психічне здоров’я.

23. Окресліть наслідки впливу процесу народження дитини на її подальший психічний розвиток.

24. Опишіть прояви комплексу пожвавлення дитини та його роль в психічному розвитку.

25. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку немовляти.

26. Розкрийте причини та вияви явища дитячої шпитальності.

27. Визначте засоби, які мають використовувати дорослі для розвитку емоцій та мовлення

немовляти.

28. Розкрийте провідні потреби переддошкільників та їх вплив на розвиток психіки.

29. Охарактеризуйте механізми впливу значимих дорослих на формування новоутворень психіки

переддошкільника.

30. Доведіть, що ранній вік є сенситивним для розвитку мовлення дитини.

31. З’ясуйте, чому ранній вік займає таке вагоме значення в процесі формування особистості в

багатьох психологічних концепціях (психоаналіз, гуманістична теорія, теорія соціального научіння

тощо).

32. Проаналізуйте типові форми реагування дорослих на прояви емансипації дітей раннього віку та

їх наслідки для психіки малюка.

33. Визначте роль провідної діяльності переддошкільників для їх розумового розвитку.



34. Охарактеризуйте фактори, які спричинюють відставання в психічному розвитку у дітей 

раннього віку.  

35. Порівняйте специфіку спілкування дітей раннього та дошкільного віку з дорослими.  

36. Охарактеризуйте систему взаємин дошкільника з ровесниками.  

37. Розкрийте співвідношення впливу ігрової, навчальної та трудової діяльності на становлення 

особистості дитини дошкільного віку. 

 38. Визначте роль продуктивної діяльності (малювання, ліплення тощо) для інтелектуального 

розвитку дошкільника.  

39. Опишіть можливі форми реагування дорослих на вияви пізнавального інтересу дошкільника і їх 

наслідки для розумового розвитку дитини.  

40. Проаналізуйте думку К.Д. Ушинського, що саме дошкільне дитинство є початком інтимної 

історії людської душі – історії її почуттів.  

41. З’ясуйте роль внутрішнього мовлення у плануванні і регуляції поведінки дошкільнят.  

42. Охарактеризуйте компоненти психологічної готовності дитини до школи та способи їх 

діагностики.  

43. Складіть пам’ятку для батьків щодо формування психологічної готовності дошкільняти до 

школи.  

44. Розкрийте роль молодшого шкільного віку в процесі соціалізації особистості.  

45. Охарактеризуйте взаємозв’язок шкільної зрілості дошкільняти та рівня адаптації 

першокласника до школи.  

46. Доведіть, що учіння є провідною діяльністю для психічного розвитку молодших школярів.  

47. Співвіднесіть роль батьків та вчителя у формуванні у дитини внутрішньої позиції школяра.  

48. Розкрийте механізми становлення статусу учня початкової школи в класному колективі.  

49. Охарактеризуйте гендерні відмінності дітей молодшого шкільного віку.  

50. Проаналізуйте взаємозв’язок стилів батьківського виховання з результативністю навчання 

молодшого школяра та його самооцінкою.  

51. Обґрунтуйте психологічну доречність використання вчителем тільки словесного оцінювання 

навчальних досягнень учнів 1-го класу.  

52. Проаналізуйте детермінанти виникнення негативних емоційних станів дітей молодшого 

шкільного віку.  

53. Охарактеризуйте поведінкові відмінності молодших школярів різних типів темпераменту.  

54. Розкрийте детермінанти формування характеру в молодшому шкільному віці.  

55. Охарактеризуйте причини, вияви та способи профілактики агресивності молодших школярів.  

56. Охарактеризуйте основні напрямки діяльності вчителя щодо розвитку здібностей молодших 

школярів.  

57. Розкрийте специфіку взаємозв’язку роботи мислення та уяви учнів початкової школи.  

58. Розкрийте основні напрямки профілактики та корекції неуважності молодших школярів.  

59. Проаналізуйте сучасні соціально-психологічні умови становлення особистості підлітків.  

60. Визначте, чи справді підлітки є «жертвами» власних гормонів. Відповідь аргументуйте.  

61. Підтвердьте думку, що підлітковий вік є «лакмусом» успішності попереднього виховання 

дитини.  

62. Охарактеризуйте типологію учнів основної школи щодо мотивації їх учіння.  

63. Доведіть доречність використання вчителем проблемних методів навчання у роботі з учнями 

основної школи.  

64. Проілюструйте вияви самоствердження в підлітків.  



65. Доведіть, що підлітковий період є сенситивним для становлення вольової регуляції.

66. Охарактеризуйте фактори, що прискорюють і, навпаки, уповільнюють формування почуття

дорослості в підлітків.

67. Охарактеризуйте шляхи гармонізації самооцінки підлітків.

68. Співвіднесіть роль ровесників та дорослих у процесі формування характеру учнів основної

школи.

69. Охарактеризуйте можливі позитивні та негативні наслідки кризи 13-ти років на формування

особистості підлітків.

70. Диференціюйте психологічні особливості представників ранньої юності та власне юності.

71. Наведіть приклади конкретного вияву юнацького максималізму.

72. Охарактеризуйте вияви індивідуального стилю інтелектуальної діяльності юнаків.

73. Проаналізуйте фактори, що впливають на самооцінку юнаків.

74. Порівняйте системи спілкування юнаків з батьками та педагогами.

75. Наведіть приклади проблем професійного самовизначення юнаків.

76. Розкрийте механізми формування психологічної зрілості особистості.

77. Проаналізуйте чинники, що визначають здатність людини раннього дорослого віку вирішувати

критичні ситуації.

78. Сформулюйте умови для прогресивного розвитку інтелекту людини в ранній дорослості.

79. Визначте позитивні та негативні сторони офіційного та незареєстрованого («громадянського»)

шлюбу.

80. Охарактеризуйте засоби профілактики вторинної шлюбної адаптації.

81. Опишіть ті психологічні труднощі, з якими зіштовхуються батьки-одинаки.

82. Розкрийте роль професійної самооцінки у становленні фахівця.

83. Визначте особистісні якості, які потрібні для успішної побудови кар’єри суб’єктом праці.

84. Наведіть аргументи на користь та заперечення таких позначень середньої дорослості як

«розквіт життя» чи «початок кінця».

85. Розкрийте шляхи самоактуалізації особистості в середньому дорослому віці.

86. Визначте засоби підтримання інтелектуального потенціалу в середній дорослості.

87. Охарактеризуйте оптимальний стиль взаємодії представників середньої дорослості з дітьми та

внуками.

88. Порівняйте психологічні особливості жінок та чоловіків середнього дорослого віку.

89. Проаналізуйте позитивні та негативні аспекти впливу досвіду на пізнавальну діяльність людини

середнього дорослого віку.

90. Опишіть засоби профілактики професійного «вигорання».

91. Розкрийте значення пізньої дорослості в онтогенезі особистості.

92. Розробіть шляхи подолання ейджизму щодо людей похилого віку.

93. Визначте, чи є погіршення інтелекту обов’язковим атрибутом старіння.

94. Проаналізуйте вплив на психіку людини похилого віку продовження нею професійної

діяльності.

95. Розкрийте зміст основних індивідуально-психологічних особливостей людей похилого віку,

96. Опишіть відомі вам настанови українського суспільства щодо помирання та смерті людини,

визначте ступінь їх гуманності.

97. Проаналізуйте правомірність думки про те, що помирання можна розглядати як стадію росту.

98. Охарактеризуйте сучасні шляхи гуманізації помирання людини та їх психологічні підтексти.






