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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Психологія» 

Курс: 3-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 231 «Соціальна робота» 

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 чотири 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 чотири 

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  

Приклади психологічних задач: 

1. В наведеному прикладі виділіть умови, що сприяють розвитку здібностей. 

Батько і мати Колі – художники. Дитина часто спостерігала їхню роботу, прагнула «допомогти» 

їм. З раннього дитинства хлопчик багато малював. Він любив поміщати складні композиції на 

папірці розміром з сірникову коробку. На сьомому році життя  Коля самостійно осягнув закони 

перспективи. Хлопчик буквально не розлучався зі своїми блокнотами, куди замальовував усе, що 

вражало його уяву, пробуджувало в ньому почуття. Він багато спостерігав, рано почав читати 

спеціальну літературу, вивчав життя і діяльність великих художників, відвідував картинні 

галереї, виставки. Дванадцятирічний хлопчик захопився фарбами, кольором, пошуком власного 

колориту. Д о своєї творчості ставився з виключною вимогливістю і самокритичністю, працював 

багато і захоплено. В селі не лінувався вставати рано-вранці, щоб написати схід сонця або 

пастушка в полі. Коля старанно вчився в середній художній школі. 

 

 

2. Чи наявний в описаній ситуації конфлікт? Що вказує на це? Якщо наявний, то визначте вид 

конфлікту та його функції. Характеристики учасників, що вплинули на ситуацію. Можливі 

шляхи її вирішення. 

Жінка та чоловік нещодавно одружилися. Він працював простим охоронцем з чіткими змінами, а 

тепер його підвищили, і він став начальником. Працює всі дні безперервно, бачиться з дружиною 



лише по вихідних, а половину суботи він відсипається. Жінка переживає, хвилюється, як же 

можна налагодити відносини, якщо вони не бачать один одного. Коли вона про це говорить 

чоловікові, він злиться, пояснюючи, що на ньому велика відповідальність і він повинен щодня 

всіх контролювати. Жінка говорить, коли ж тоді жити і будувати сім'ю. Проте чоловік ніби не 

чує її, здається, що їхні розмови ні до чого не приводять. 

 

3. Підберіть методики для дослідження з метою визначення співвідношення властивостей 

темпераменту та конфліктності особистості. 

 

4. Напишіть 10 психологічних рекомендацій батькам підлітка, в якого під час психоконсультування, 

виявлено високий рівень агресивності. 

 

5. Запропонуйте алгоритм дій соціального працівника (педагога) у описаному випадку: 

Дівчина 16 років почала зустрічатися з хлопцем старшим за неї на 12 років. Вона часто не 

ночує вдома, дивно поводиться, погано вчиться. Мати дівчинки помітила що дитина не їсть і погано 

виглядає, часто вночі не спить а робить домашні завдання. На прохання матері поговорити, дівчинка 

агресивно та грубо відповідає, що не хоче розмовляти. Мати занепокоєна та звертається до 

соціальної служби. 

  

6. Запропонуйте cім психологічних рекомендацій невпевненому в собі клієнту дорослого віку. 

7. Наведіть п’ять прийомів протистояння маніпуляціям. 

   8. Сформулюйте причини та наслідки неадекватної поведінки хлопчика для становлення його 

особистості.  

Мама  в  4-річним  Віталиком  зайшла  до  магазину.  Увагу  хлопчика  привернула  велика  

іграшкова  машинка.  Перші  прохання  дитини  придбати  іграшку  мамі  вдалося  проігнорувати,  

пояснюючи  відмову  відсутністю  грошей.  Але  наполегливі  прохання  хлопчика  переросли  в  

істеричний  плач.  Мама,  пригнічена  увагою  сторонніх  людей  –  відвідувачів  магазину  –    до  

голосного  плачу  дитини,  здалася.  Миттєво  змінивши  сльози  на  переможну посмішку, Віталик 

разом з мамою подався купувати  іграшку.  

 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Предмет психології як науки, її завдання. 

2. Поняття про психіку та функції. 

3. Аналіз методів психології. 

4. Свідомість як вища форма відображення, її функції. 

5. Сутність поняття особистості, її ознаки. Соціалізація особистості. 

6. Самосвідомість, її функції та складові компоненти. 

7. Самооцінка, її види та механізми формування. Рівень домагань. 

8. Поняття про відчуття,  види  відчуттів. 

9. Сприймання як пізнавальний процес, види сприймання. 

10. Поняття про пам’ять, характеристика видів пам’яті. 

11. Процеси пам’яті та їх характеристика. 

12. Мислення як пізнавальний процес. Операції мислення. 

13. Основні форми та види мислення людини. 

14. Сутність  мови  та  мовлення  як  психологічних  категорій.  Функції  та  види мовлення. 

15. Поняття про уяву, її функції та види. 

16. Увага як стан свідомості, її призначення та види. 

17. Сутність емоцій та почуттів, їх функції. 

18. Характеристика видів емоцій та почуттів. 

19. Поняття про волю як психологічну категорію, характеристика вольових якостей людини. 

20. Темперамент, характеристика типів темпераментів. 



21. Поняття про характер, його структура. 

22. Акцентуації характеру. 

23. Поняття про здібності та задатки. Види здібностей, рівні вияву. 

24. Поняття про діяльність, основні онтогенетичні види діяльності.  

25. Сутність, структура та функції соціальної психології.  

26. Методи та методичні прийоми соціальної психології 

27. Поняття індивід, індивідуальність, особистість. 

28. Зміст, механізми та інститути соціалізації.  

29. Засвоєння гендерних ролей. Провідні чинники гендерної соціалізації. 

30. Характеристика гендерних стереотипів.  

31. Поняття спілкування в соціальній психології, види та функції спілкування.  

32. Типові обмеження у спілкуванні. 

33. Психологічні особливості вербальної  та невербальної комунікації. 

34. Поняття соціальної перцепції, її зміст та функції. 

35. Характеристика соціальних стереотипів.  

36. Механізми міжособистісного сприймання. Ефекти сприймання. 

37. Характеристика міжособистісного впливу, його види та стратегії.   

38. Джерела та механізми маніпуляцій 

39. Феномен групи у соціальній психології. Класифікація груп 

40. Групові ефекти  та їх дослідження.  

41. Основні соціально-психологічні характеристики малої соціальної  групи. 

42. Поняття про лідерство та керівництво у малій групі.   

43. Прийняття групового рішення.  Огруплення мислення. 

44. Групова згуртованість та групова сумісність.  

45. Соціально-психологічний клімат колективу. 

46. Поняття про стихійну групу: натовп, маса, публіка 

47. Масова паніка: умови виникнення,механізми розповсюдження, попередження. 

48. Охарактеризуйте  методи психології розвитку. 

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

50. Розкрийте суть сензитивного періоду новонародженості. 

51. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку в ранньому дитинстві. Сутність усвідомлення 

дитиною себе, пізнання нею світу предметів. 

52. Розкрийте основні новоутворення раннього дитинства. Позначте психологічні особливості 

кризи трьох років. 

53. З’ясуйте особливості соціальної ситуації розвитку  та провідної діяльності в дошкільному віці 

54. Охарактеризуйте формування особистості дитини молодшого шкільного віку. 

55. Новоутворення дитини молодшого шкільного віку.   

56. З’ясуйте соціальну ситуацію розвитку підлітка, охарактеризуйте теоретичні підходи до 

проблеми «кризи» в підлітковому періоді.  

57. З’ясуйте особливості фізичного і фізіологічного розвитку підлітка. Поняття про статеве 

дозрівання. 

58. Розкрийте розвиток психічних процесів підлітка (когнітивних процесів; механізмів 

самосвідомості). 

59. Охарактеризуйте психосоціальний  розвиток у ранній дорослості. 

60. Розкрийте особливості фізичного і когнітивного розвитку в середній дорослості. 

61. Особливості психосоціального  розвитку у середній дорослості. 

62. Розкрийте  специфіку фізичного і когнітивного розвитку в пізній зрілості.  

63. Розкрийте специфіку особистісного і соціокультурного розвитку в  пізній дорослості. 

64. Охарактеризуйте періоди і фази дорослості, з’ясуйте завдання періодів дорослості за 

Е.Еріксоном. 

65. Окресліть особливості пренатального періоду розвитку: динаміка процесів дозрівання 

організму.  



66. Розкрийте поняття критичних та сензитивних періодів розвитку. 

67. Основні наукові погляди на проблему девіантної поведінки особистості. 

68. Девіантна поведінка як негативне соціально-психологічне явище. 

69. Поняття норми та її критерії. Види соціальної норми. 

70. Класифікація видів девіантної поведінки. 

71. Структура девіантної поведінки. 

72. Етнокультурні варіанти девіантної поведінки. 

73. Гендерні варіанти девіантної поведінки. 

74. Вікові варіанти девіантної поведінки. 

75. Особливості девіантної поведінки у соматично хворих людей. 

76. Форми та типи девіантної поведінки. 

77. Професійні варіанти девіантної поведінки. 

78. Організація діяльності соціального педагога (психолога) щодо профілактики девіантної 

поведінки серед різних верст населення. 

79. Організація діяльності соціального педагога (психолога) щодо попередження девіантної 

поведінки серед різних вікових прошарків населення. 

80. Методи психологічної діагностики змісту та чинників девіантної поведінки особистості. 

81. Види профілактики девіантної поведінки та їх зміст. 

82. Попередження девіантної поведінки: структура та основні завдання. 

83. Способи та методи психокорекційної роботи  з  особами, що мають девіантну поведінку. 

84. Особливості індивідуальної роботи з особами з девіаціями поведінки. 

85. Особливості групової роботи з психокорекції девіантної поведінки у особистості. 

86. Поняття конфлікту. Сутність, ознаки конфлікту. Функції конфліктів. 

87. Динаміка конфлікту. Основні етапи та фази конфлікту. 

88. Класифікації конфліктів. 

89. Поняття про внутрішньоособистісні конфлікти. Їх причини. Попередження 

внутрішньоособистісних конфліктів. 

90. Аналіз і типологія конфліктогенів як чинників конфліктів. Особистісна складова конфлікту. 

91. Стилі поведінки в конфліктних ситуаціях і вибір адекватного стилю особистістю. 

92. Конфлікти в колективі та шляхи їх вирішення. 

93. Міжособистісні конфлікти: суть, причини та шляхи розв’язання. 

94. Переговори як особливий тип розв’язання конфліктів. 

95. Конфлікти в організаціях: причини виникнення,  профілактика. 

96. Умови запобігання та шляхи вирішення педагогічних конфліктів. 

97. Особливості сімейних конфліктів та їх причини. Шляхи розв’язання сімейних конфліктів. 

98. Розв’язання конфліктів за допомогою третьої сторони. Психологічне посередництво у процесі 

подолання конфлікту.  

99. Основні поняття управління конфліктами. Розкрийте їх сутність. 

100. Прийоми активного слухання співрозмовника у процесі спілкування. 

101. Проаналізуйте причини міжособистісних конфліктів. 

102. Розкрийте сутність картографії конфлікту як методу вирішення конфліктів. 

103. Процес діагностики та прогнозування конфлікту. 

104. Поняття про психодіагностику як наукову дисципліну. 

105. Основні галузі використання психодіагностики. 

106. Класифікація діагностичних методик. 

107. Тестування як метод психодіагностики. Види тестів. 

108. Тести інтелекту: поняття, історія виникнення, межі застосування. 

109. Поняття шкали в психодіагностиці. Класифікація шкал. 

110. Характеристика особистісних опитувальників. 

111. Межі застосування, переваги та недоліки проективних методів. 

112. Етапи побудови анкети та її структура. 

113. Поняття надійності психодіагностичних методик. 



 
 


