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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра психології особистості та соціальних практик 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Психологія вищої школи» 

Курс: 5-й 

Спеціальність (спеціалізація): 011 Науки про освіту 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється у один бал 

 

Підсумкова кількість 

балів (max – 40) 

Оцінка за 4-бальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

1 – 20 

 

 

21 – 23 

«незадовільно» 

(з обов’язковим 

повторним курсом)  

«незадовільно» 

(з можливістю 

повторного складання) 

F 

 

 

FX 

24 – 27 «задовільно» ED 

28 – 35 «добре» CB 

36 – 40 «відмінно» A 
 

Перелік допоміжних матеріалів: - 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Предмет психології вищої школи як науки, її завдання. 

2. Міждисциплінарні зв’язки психології вищої школи. 

3. Функції та принципи здійснення викладачем психологічного дослідження. 

4. Методологія психологічного дослідження у ВНЗ. 

5. Ознаки досягнення інтелектуальної та особистісної зрілості в студентському 

віці. 

6. Становлення Я-концепції майбутнього фахівця. 

7. Характеристика типових криз особистості студентського періоду. 

8. Детермінація та ознаки криз професійного навчання. 

9. Етапи соціалізації особистості студентського періоду. 

10. Форми адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ. 

11. Типологія сучасних студентів: альтернативні підходи. 

12. Ознаки навчально-професійної діяльності як провідної для періоду 

студентства. 

13. Типові шляхи та напрями професіоналізації студентів. 

14. Формування професійної спрямованості в студентському періоді. 

15. Формування фахової компетентності в студентському періоді. 



16. Роль самовиховання у професійному зростанні студента. 

17. Особливості навчально-професійної діяльності студента. 

18. Типові чинники обмежень інтелектуальних функцій студентів. 

19. Типова мотивація професійного вибору юнацтва та її вплив на мотиви 

учіння студентів. 

20. Типологія мотивів учіння студентів. 

21. Психолого-педагогічні умови формування професійної мотивації навчання 

студентів. 

22. Розвиток пізнавальної самостійності студентів. 

23. Психологічні бар’єри самостійної навчальної діяльності студентів. 

24. Розвиток творчого потенціалу студентів. 

25. Чинники і показники успішності навчально-професійної діяльності 

студентів. 

26. Типові причини неуспішності навчально-професійної діяльності студента. 

27. Шляхи усунення неуспішності навчально-пізнавальної діяльності студента. 

28. Поняття студентської групи, її психологічні особливості. 

29. Структура студентської академічної групи. 

30. Стадії становлення структури студентської групи. 

31. Чинники та види  конфліктів у студентській академічній групі. 

32. Лідерство як механізм інтеграції студентської групи. 

33. Функції та умови студентського самоврядування. 

34. Зміст професіоналізму діяльності та особистості викладача. 

35. Критерії педагогічної майстерності сучасного викладача. 

36. Особливості педагогічної творчості сучасного викладача. 

37. Педагогічні здібності викладача вищої школи. 

38. Психологічна компетентність викладача вищої школи. 

39. Індивідуальний стиль професійної діяльності викладача вищої школи. 

40. Зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. 

41. Імідж та педагогічні цінності сучасного викладача вищої школи. 

42. Чинники авторитету сучасного викладача. 

43. Типологія сучасних викладачів. 

44. Функції педагогічного управління навчальним процесом у вищій школі. 

45. Функції педагогічного контролю та оцінки навчальної діяльності студента. 

46. Соціальний і психологічний зміст професійно-педагогічного спілкування. 

47. Завдання професійно-педагогічного спілкування викладача зі студентами. 

48. Функції професійно-педагогічного спілкування викладача зі студентами. 

49. Компоненти структури педагогічних взаємин викладача зі студентами. 

50. Засоби оптимізації педагогічного спілкування викладача зі студентами. 

51. Аспекти комунікативної педагогічної позиції викладача. 

52. Класифікація типових стилів педагогічного спілкування викладача зі 

студентами. 

53. Суперечності педагогічної взаємодії викладача зі студентами. 

54. Типові бар’єри педагогічної взаємодії викладача та студентів. 

55. Причини бар’єрів педагогічної взаємодії викладача та студентів. 
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