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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра 

загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Психологія» 

Курс: 2-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 231 «Соціальна робота (Соціальна педагогіка)» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

37-40 балів – виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три 

питання представлені у білеті. Студент демонструє знання матеріалу, його розуміння, 

логічно викладає відповіді на запитання, не допускає жодної помилки у використанні 

наукової термінології. Психологічна задача розв’язана правильно. 

30-36 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при відповіді на 

всі три питання. У цілому, студент демонструє знання основного матеріалу питань, 

допускає 1-2 незначні помилки при використанні наукової термінології. Психологічна 

задача розв’язана в цілому правильно. 

20-29 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені питання, студент 

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. 

1-19 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання екзаменаційного 

білету. Студент допускає значні помилки при використанні наукової термінології. 

Рішення психологічної задачі неправильне або відсутнє. 

Перелік допоміжних матеріалів:  практичні завдання на окремих аркушах. 

Зразок практичного завдання 

Доведіть чи спростуйте твердження про те, що невербальні засоби спілкування 

не впливають на ефективність процесу спілкування.  
 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Дайте характеристику психологічних проявів девіантної поведінки 
особистості. 

2. Проаналізуйте шляхи розв’язання конфліктних ситуацій. 

3. Розкрийте сутність процесу соціалізації, основні її стадії. 

4. Проаналізуйте функції та основні види конфліктів. 
5. Визначте особливості профілактики відхилень у поведінці дітей та 

підлітків. 

6. Проаналізуйте основні стилі лідерства (керівництва). 



7. Розкрийте сутність проективного методу у психодіагностиці. 

8. Проаналізуйте асоціальні прояви особистості. 
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