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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Психологія освіти» 

Курс: 2-й 

Спеціальність: 053 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

38-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три 

завдання, подані у білеті. Студент демонструє чітке та ґрунтовне знання 

матеріалу, його розуміння, логічно викладає відповіді на запитання, не допускає 

жодної помилки у використанні наукової термінології. Психологічна задача 

розв'язана правильно. 

25-37 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при 

відповіді на всі завдання. В цілому студент демонструє ґрунтовні знання 

основного матеріалу питань, але допускає 2-3 незначні помилки при його 

відтворенні. Психологічна задача розв'язана загалом правильно. 

11-24 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені завдання. Студент 

демонструє фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень 

логіки та послідовності викладу. Студент допускає  4-5 помилок при 

обґрунтуванні теоретичних питань білету та розв’язуванні психологічної задачі. 

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

екзаменаційного білету. Студент допускає значні помилки при викладі 

теоретичного матеріалу. Розв’язування психологічної задачі є неправильним.  

Перелік допоміжних матеріалів: набір психологічних задач з психології освіти 

(Додаток) 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Предмет і структура психології освіти. 

2. Проблеми і основні задачі ї психології освіти. 

3. Взаємозв’язок психології освіти з іншими науками. 

4. Взаємозв’язок психології освіти з іншими галузями психології. 

5. Історія становлення психології освіти: основні етапи та їх зміст. 

6. Особливості використання методів дослідження в психології освіти. 

7. Особливості проведення експерименту в психології освіти. 

8. Культурно-історична концепція розвитку особистості Л.С. Виготського. 

9. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна. 

10. Теорія навчальної діяльності Д. Б. Ельконіна і В. В. Давидова. 

11. Теорія розвиваючого навчання Л. В. Занкова. 

12. Проблема співвідношення розвитку і навчання у зарубіжній та вітчизняній 
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психології. 

13. Поняття про научіння. Рівні та типи научіння. 

14. Поняття про научіння, учіння, навчальну діяльність та навчання, їх 

співвідношення. 

15. Поняття про научуваність. Види та прояви научуваності.  

16. Принципи та організація проблемного навчання. 

17. Програмоване навчання, його особливості. 

18. Навчання та його види. 

19. Психологічні особливості засвоєння і розуміння учнями знань і понять. 

20. Психологічні засади формування вмінь і навичок  

21. Інформаційний компонент навчальної діяльності. 

22. Чинники, які впливають на ефективність навчання. 

23. Мотиваційний компонент навчальної діяльності. 

24. Емоційний компонент навчальної діяльності. 

25. Навчання в контексті гуманістичної психології. 

26. Поняття про навчальну діяльність, її психологічні особливості. 

27. Структура навчальної діяльності. 

28. Класифікація мотивів навчальної діяльності. 

29. Психологічна характеристика навчальних дій, операцій та способів 

навчальної діяльності. 

30. Невстигаючі діти, їх особливості. Психологічні причини невстигання. 

31. Проблема шкільної дезадаптації: суть, способи діагностики і корекції. 

32. Види контролю і самоконтролю в навчальній діяльності. Їх доцільність і 

психологічний зміст  

33. Основні психолого-педагогічні умови розвитку самоосвітньої діяльності. 

34. Поняття про виховання. Психологічні механізми та чинники розвитку 

особистості. 

35. Виховна робота та її ефективність. 

36. Поняття про перевиховання. Передумови перевиховання. 

37. Важковиховуваність, її причини. Типи важковиховуваних підлітків. 

38. Поняття про виховуваність та вихованість. Показники і критерії 

вихованості. 

39. Педагогічна оцінка як засіб стимулювання: її види та умови ефективності. 

40. Психологія самовиховання: завдання, структура, етапи. 

41. Вчитель як суб’єкт педагогічної діяльності. Самооцінка в структурі 

професійної Я-концепції педагога. 

42. Професійно значущі якості та здібності вчителя, їх розвиток. 

43. Мотивація і продуктивність педагогічної діяльності. 

44. Педагогічна діяльність, її структура, особливості та функції. 

45. Стиль педагогічної діяльності, його основні ознаки та види. 

46. Поняття про педагогічне спілкування, функції, стилі та види педагогічного 

спілкування. 

47. Культура педагогічного спілкування. Бар’єри, які заважають ефективності 

педагогічного спілкування. 

48. Роль керівника в організації діяльності педагогічного колективу. Стилі  
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