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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Психологія розвитку» 

Курс: 3-й 

Спеціальність: 053 «Психологія», 

освітня програма 053.00.01 Психологія 

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 

«Я все дивуюсь, яким лінивим росте мій внук», – ділиться враженнями 

бабуся,  – «його батьки обоє працьовиті, старанні, все дбають для дому, для 

родини».  

Наведіть можливі причини лінощів хлопчика, спираючись на знання 

факторів психічного розвитку. 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Предмет, завдання та проблематика психології розвитку. 

2. Специфіка зв’язків психології розвитку з іншими науками. 

3. Виникнення та становлення психології розвитку як науки. 

4. Сучасна структура психології розвитку. 

5. Зміст та специфіка дослідження вікових особливостей психіки людини. 



6. Етичні та наукові вимоги щодо організації та проведення досліджень вікових 

психологічних особливостей. 

7. Специфіка використання методів спостереження та експерименту для 

досліджень психології розвитку. 

8. Завдання методів опитування щодо дослідження психічного розвитку людини. 

9. Поняття психічного розвитку людини та його показники. 

10. Зміст взаємозв’язку психічного з іншими напрямками розвитку людини. 

11. Диференціація неперервності та дискретності як ознак психічного розвитку 

людини. 

12. Вияви нерівномірності та незворотності психічного розвитку. 

13. Сутність спіралеподібного характеру психічного розвитку людини. 

14. Поняття факторів та умов психічного розвитку, їх диференціація. 

15. Роль біологічного фактора у психічному розвитку людини. 

16. Функції соціального середовища в психічному розвитку. 

17. Значення активності як фактору психічного розвитку людини. 

18. Роль навчання та виховання у психічному розвитку дитини. 

19. Біогенетичні підходи до вивчення психіки дитини. 

20. Тлумачення психоаналітичними теоріями змісту та 

механізмів психічного розвитку. 

21. Теорії соціального научіння про розвиток психіки дитини. 

22. Когнітивний підхід до трактування психічного розвитку. 

23. Психічний розвиток в контексті персоно генетичного підходу А. Маслоу і       

К. Роджерса. 

24. Аналіз базових вітчизняних концепцій психічного розвитку Л.І. Божович,     

Л.С. Виготського, Д.Б. Ельконіна, Г.С. Костюка. 

25. Поняття психологічного віку, його співвідношення з хронологічним віком 

людини. 

26. Сучасна вітчизняна вікова періодизація психічного розвитку, проблема її 

здійснення. 

27. Критерії здійснення вікової періодизації психічного розвитку людини. 

28. Зміст соціальної ситуації розвитку як критерію вікової періодизації психічного 

розвитку. 

29. Зміст поняття «провідна діяльність» та її функції для психічного розвитку. 

30. Поняття психічного новоутворення та характеристика його різновидів. 

31. Криза як феномен психічного розвитку людини. 

32. Сенситивні періоди психічного розвитку та їх значення для формування 

особистості. 

33. Зародження психіки дитини під час її пренатального розвитку. 

34. Психологічні особливості фази новонародженості. 

35. Соціально-психологічні детермінанти психічного розвитку немовляти. 

36. Вплив фізичних досягнень на психічний розвиток немовляти. 

37. Зміст сенсорного та мовленнєвого розвитку немовляти. 

38. Соціальна ситуація розвитку переддошкільника. 

39. Динаміка та функції провідної діяльності дитини раннього віку. 

40. Особливості розвитку пізнавальної сфери переддошкільників. 

50. Розвиток мовлення в ранньому віці. 

51. Формування особистості дитини раннього віку. 



52. Криза 3-ох років: причини та симптоматика. 

53. Соціальна ситуація розвитку дошкільняти. 

54. Специфіка ігрової діяльності дітей дошкільного віку. 

55. Розвиток інтелекту в дошкільному віці. 

56. Формування особистості дитини-дошкільника. Криза 6 (7) років. 

57. Шкільна зрілість дошкільняти, її зміст, механізми 

формування та діагностика. 

58. Вплив статусу школяра на психіку першокласника. 

59. Початкова шкільна дезадаптація: причини, вияви та способи усунення. 

60. Динаміка спілкування дитини молодшого шкільного віку з ровесниками. 

61. Характеристика учіння як провідної діяльності молодших школярів. 

62. Соціально-психологічні чинники формування особистості сучасних молодших 

школярів. 

63. Типові емоційно-поведінкові порушення дітей молодшого шкільного віку. 

64. Розвиток вольової регуляції в молодшому шкільному віці. 

65. Формування самосвідомості дитини молодшого шкільного віку. 

67. Вплив навчальної діяльності на інтелектуальну сферу молодшого школяра. 

68. Зміст та механізми формування новоутворень пізнавальної сфери учня 

початкової школи. 

69. Вплив фізичних та фізіологічних особливостей підлітків на їх психічний 

розвиток. 

70. Особливості та шляхи оптимізації спілкування підлітка з батьками. 

71. Зміст та функції провідної діяльності підліткового віку. 

72. Вплив характеру міжособистісних взаємин підлітка з ровесниками на 

формування його особистості. 

73. Специфіка навчальної діяльності підлітків. 

74. Формування особистості в підлітковому віці. 

75. Криза 13-ти років: причини та симптоматика. 

76. Психологічні особливості важковиховуваних підлітків. 

77. Соціальна ситуація розвитку сучасних юнаків. 

78. Специфіка спілкування юнаків з дорослими. 

79. Зміст та функції навчально-професійної діяльності в юнацькому віці. 

80. Специфіка дружби та кохання в юнацькому віці. 

81. Вплив субкультури на формування особистості юнаків. 

82. Проблеми юнацького максималізму та пошуку сенсу життя. 

83. Динаміка інтелекту в юнацькому віці. 

84. Криза 17-ти років: причини та конструктивне розв’язання. 

85. Психологічна зрілість, її ознаки та механізми формування. 

86. Самореалізація та напрямки її здійснення в ранньому дорослому віці. 

87. Зміст шлюбних взаємин в ранній дорослості. 

88. Причини та наслідки самотності людини в ранньому дорослому віці. 

89. Поняття професійного циклу, його розгортання в ранній 

дорослості. 

90. Перебіг нормативних криз в ранній дорослості. 

91. Вплив фізичних особливостей людини середнього дорослого віку на її психіку. 

92. Поняття генеративності та її досягнення в середньому дорослому віці. 
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