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Спеціальність(спеціалізація) Спеціальна освіта. Логопедія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Письмова  

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

 

Критерії оцінювання питань репродуктивного та 

аналітичного характеру. Максимальна кількість 

балів за кожне виконане завдання 10. 

У відповіді студента оцінюється: 

- ґрунтовність та чіткість викладу інформації; 

- аргументація визначених положень; 

- змістовність та логічність відповіді. 

 

Критерії оцінювання практичного завдання 

Максимальна кількість балів за практичне 

завдання 20. 

У відповіді студента оцінюється: 

- методична та технологічна грамотність у 

підборі завдань; 

- зміст та цілі запропонованих вправ і чи 

відповідають вони визначеним умовам; 

- обґрунтованість та аргументованість 

методичного вибору. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

Питання теоретичного та аналітичного змісту: 

1. Охарактеризуйте особливості становлення 

дитячої практичної психології наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст.  

2. Поясніть зміст основних понять дитячої 

практичної фахової психології: психічне здоров`я, 

психологічне здоров`я, індивідуальний підхід, 

психологічна просвіта, психопрофілактика, 

психодіагностика, психокорекція, психологічне 

консультування.  

3. Поясніть зміст принципів дитячої практичної 

фахової психології та їх шляхи втілення в діяльності 

практичного психолога.  



4. Охарактеризуйте зміст моделі діяльності 

практичного психолога.  

5. Охарактеризуйте методи дослідження дитячої 

практичної фахової психології.  

6. Розкрийте правові основи забезпечення роботи 

практичного психолога дошкільного навчального 

закладу в Україні (нормативно-правова база).  

7. Охарактеризуйте цілі та завдання психологічної 

просвітницької роботи практичного психолога 

дошкільного навчального закладу з усіма учасниками 

навчально-виховного процесу.  

8. Охарактеризуйте цілі та завдання 

психопрофілактичної роботи практичного психолога 

дошкільного навчального закладу з усіма учасниками 

навчально-виховного процесу.  

9. Охарактеризуйте цілі та завдання психологічної 

діагностики практичного психолога дошкільного 

навчального закладу з усіма учасниками навчально-

виховного процесу.  

10. Охарактеризуйте цілі та завдання 

психокорекційної роботи практичного психолога 

дошкільного навчального закладу з дітьми дошкільного 

віку.  

11. Охарактеризуйте цілі та завдання 

консультативної роботи практичного психолога 

дошкільного навчального закладу.  

12. Охарактеризуйте шляхи та засоби збереження 

психічного та психологічного здоров`я учасників 

навчально-виховного процесу в дошкільному 

навчальному закладі практичним психологом.  

13. Охарактеризуйте особливості психокорекційної 

роботи з дітьми дошкільного віку та вимоги до 

використання психокорекційного інструментарію 

практичним психологом дошкільного навчального 

закладу.  

14. Охарактеризуйте особливості психодіагностики 

пізнавальних процесів та особливості психокорекції 

пізнавальної сфери дітей дошкільного віку.  

15. Охарактеризуйте особливості психодіагностики 

емоційно-особистісної сфери та особливості 

психокорекції особистісного розвитку дітей 

дошкільного віку.  

16. Охарактеризуйте особливості психодіагностики 

міжособистісної взаємодії з однолітками та особливості 

психокорекції сфери міжособистісних стосунків у групі 

дітей дошкільного віку.  

17. Охарактеризуйте особливості психодіагностики 

готовності до навчання дітей старшого дошкільного 

віку.  

18. Розкрийте особливості психокорекційної роботи 

з формування готовності до навчання дітей старшого 

дошкільного віку. 

19. Охарактеризуйте розвиток спілкування і спільної 

діяльності з ровесниками у дошкільному віці.   



20. Охарактеризуйте особливості психодіагностики 

мікросоціальних (дитячо-батьківських) відносин 

практичним психологом дошкільного навчального 

закладу.  

21. Охарактеризуйте методи та форми 

психопрофілактичної роботи з покращення 

мікросоціальних (дитячо-батьківських) відносин 

практичним психологом дошкільного навчального 

закладу.  

22. Проаналізуйте вимоги до професійних якостей 

практичного психолога дошкільного навчального 

закладу.  

23. Охарактеризуйте особливості психокорекційної 

роботи з дітьми шкільного віку та вимоги до 

використання психокорекційного інструментарію 

практичним психологом загальноосвітнього 

навчального закладу.  

24. Охарактеризуйте особливості психодіагностики 

пізнавальних процесів та особливості психокорекції 

пізнавальної сфери дітей шкільного віку.  

25. Охарактеризуйте особливості психодіагностики 

емоційно-особистісної сфери та особливості 

психокорекції особистісного розвитку дітей шкільного 

віку.  

26. Охарактеризуйте особливості психодіагностики 

міжособистісної взаємодії з однолітками та особливості 

психокорекції сфери міжособистісних стосунків у класі 

дітей шкільного віку.  

27. Охарактеризуйте методи та форми 

психопрофілактичної роботи з покращення 

мікросоціальних (дитячо-батьківських) відносин 

практичним психологом загальноосвітнього 

навчального закладу. 

28. Розкрийте психолого‐методичні умови 

організації взаємодії‐співпраці дітей. 

29. Розкрийте психологічну сутність інтерактивних 

розвивально‐корекційних методик. 

30. Охарактеризуйте засоби профорієнтації в роботі 

психолога зі старшокласниками. 

31. Визначити індивідуально психолого-методичні 

умови розвитку особистості для дітей кожного типу 

темпераменту (дитина - сангвінік, меланхолік, 

флегматик, холерик). 

32. Проаналізувати роботу з розвитку і корекції у 

дошкільника мотивації шкільного навчання. 

33. Опишіть прояви психогенної шкільної 

дезадаптації молодших школярів. 

34. Проаналізувати конфліктні ситуації на основі 

транзактного підходу, визначити та обґрунтувати міру 

конфліктності взаємодії. 

35. Здійснити аналіз нормативно-правової бази, 

щодо психологічної служби системи освіти України. 

Питання практичного змісту: 

1. Описати орієнтовний алгоритм індивідуальної 

консультації практичного психолога з педагогом та 



 


