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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра 

психології особистості та соціальних практик 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Психологія освіти» 

Курс: 2-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 053 Психологія (Практична 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 

Студентка педагогічного інституту під час проходження педагогічної 

практики в дитячому садку підійшла до Колі (хлопчику – 5 років) і сказала йому: 

«Почекай хвилинку, мені треба з тобою провести бесіду». Хлопчик зупинився і 

здивовано подивився на неї. Студентка почала з ним бесіду... 

1. Які вимоги до використання методів психологічного дослідження не 

були враховані студенткою? 

2. Яким чином необхідно було починати розмову? Відповідь обґрунтуйте.  

 



Орієнтовний перелік питань:  

1. Розкрийте сутність поняття виховного впливу. 

2. Проаналізуйте мотиваційний компонент навчальної діяльності. 

3. Розкрийте предмет і завдання психології освіти. 

4. Проаналізуйте вікові особливості морального виховання. 

5. Розкрийте соціально-психологічні особливості сімейного виховного впливу. 

6. Проаналізуйте міжпредметні зв'язки психології освіти з іншими науками. 

7. Розкрийте методи психології освіти. 

8. Проаналізуйте учіння як пізнавальну діяльність. 

9. Розкрийте специфіку та структуру педагогічної діяльності. 

10. Проаналізуйте систему категорій психології освіти. 

11. Розкрийте зміст та структуру навчальної діяльності. 

12. Зробіть психологічний аналіз педагогічного спілкування. 

13. Назвіть основні симптоми шкільної психологічної дезадаптації. 

14. Проаналізуйте роль навчання у психічному розвитку дитини. 

15. Розкрийте вікові особливості навчальності,  їх діагностика. 

16. Проаналізуйте проблему суїцидальної поведінки дітей та підлітків, роль 

педагога в її подоланні. 

17. Розкрийте основний зміст педагогічної діяльності. 

18. Проаналізуйте навчання як умову розвитку особистості дитини. 

19. Розкрийте сутність понять «научіння» та «учіння». 

20. Проаналізуйте позицію особистості як психологічний об'єкт виховання. 

21. Розкрийте сутність процесу перевиховання, основні категорії осіб до яких воно 

застосовується. 

22. Проаналізуйте основні складові педагогічної майстерності. 

23. Визначте методологічні й методичні принципи виховання. 

24. Проаналізуйте здатність дитини до навчання. 

25. Дайте характеристику видів діяльності вчителя, розкрийте педагогічні 

функції. 

26. Проаналізуйте особливості психології навчання обдарованих  дітей. 

27. Розкрийте механізми реалізації процесів учіння та научіння. 

28. Проаналізуйте існуючу класифікацію виховних впливів. 

29. Розкрийте зміст виконавського компоненту навчальної діяльності. 

30. Проаналізуйте основні принципи вивчення психіки дитини. 

31. Розкрийте проблеми, принципи та цілі виховання. 

32. Проаналізуйте зрілість як критерій розвитку та саморозвитку особистості. 

33. Розкрийте сутність девіантної та адиктивної поведінки  учнів. 

34. Проаналізуйте проблему співвідношення навчання, виховання і розвитку у 

психології освіти. 

35. Розкрийте сутність критеріїв вихованості. 

36. Проаналізуйте роль самооцінки у навчальній діяльності. 

37. Розкрийте структуру психологічних характеристик талановитого вчителя. 

38. Проаналізуйте етапи процесу самовиховання. 

39. Розкрийте сутність специфічних принципів перевиховання. 

40. Проаналізуйте психологію навчання невстигаючих дітей. 

41. Розкрийте психологічний портрет педагога. 

 





 


	ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

