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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Загальна психологія з практикумом» 

Курс: 1-й  ( другий семестр) 

Спеціальність (спеціалізація) : 053 «Практична психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

31-40 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: - набір психологічних задач з практикуму із 

загальної психології (Додаток) 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Загальна характеристика вольових дій.

2. Воля як процес свідомого регулювання поведінки.

3. Проблема волі в психології.

4. Структура вольових дій. Аналіз компонентів вольових дій.

5. Види емоцій і їх загальна характеристика.

6. Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій.

7. Роль емоцій у регуляції поведінки.

8. Основні функції емоцій.

9. Стрес і його стадії. Типологія стресу.

10. Загальні риси психічного стресу.

11. Поняття про емоційний стрес.

12. Стрес як неспецифічна реакція організму.

13. Поняття про здібності.

14. Загальна характеристика здібностей людини.

15. Класифікація здібностей.

16. Основна класифікація рівнів розвитку здібностей.

17. Поняття про темперамент.

18. Основні типи темпераменту: холеричний, сангвінічний, меланхолійний,



 



Додаток 

Приклади психологічних задач 

 

1. Розв'яжіть психологічну задачу.  Випускник середнього навчального закладу 

звернувся до психолога за порадою, чи зможе він обрати професію пов’язану з 

екстремальними умовами (рятувальника, військовослужбовця, правоохоронця, 

працівника швидкої допомоги). На підставі якої діагностики психолог зможе 

сформулювати об’єктивні рекомендації? 

 

2. Розв'яжіть психологічну задачу. До психолога звернулись батьки зі скаргами на 

«нестерпний характер» своє дитини підлітка. Як з’ясувати, в чому саме полягає 

ця  «нестерпність»? 

 

3. Розв'яжіть психологічну задачу. Адміністрація установи звернулась до 

психолога з запитом щодо проведення діагностування співробітників колективу 

у якому є функції спілкування з клієнтами та організація спільної командної 

діяльності. Які методики доцільно при цьому використати? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




