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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра 

психології особистості та соціальних практик 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Психологія» 

Курс: 2-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 231 Соціальна робота (Соціальна робота) 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

В кожному екзаменаційному білеті міститься 3 питання. Оцінка кожного із 

завдань здійснюється за такими критеріями (див.табл.1, табл. 2). 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання відповіді на 1-2 питання 
    

№№ 

п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента сформульована на основі наявності  

психологічних знань з означеної проблематики та розуміння її 

психологічної сутності 

5 балів 

2. Відповідь висвітлює проблему у повному обсязі 2 бали 

3. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

завершеністю 

2 бали 

4. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції 1 бал 

Разом 10 балів 
 

 Таблиця 2 

Критерії оцінювання відповіді на практичне завдання (3 питання) 

 
 

№п/п 

Критерії оцінювання роботи Максимальна 

кількість балів 

за кожним 

критерієм 

1. Відповідь студента сформульована на основі наявності  

психологічних знань з означеної проблематики та розуміння її 

психологічної сутності 

 

10 балів 

2. Наявний авторський творчий підхід до викладу матеріалу 5 балів 

3. Відповідь висвітлює проблему у повному обсязі 3 бали 

4. Матеріали викладені в логічній послідовності, відзначаються 

завершеністю 

2 бали 

Разом 20 балів 
 



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 спостереження як методу психології, його види та 

вимоги щодо організації. 

2. Проаналізуйте особливості пізнавальної сфери людини похилого віку. 

3. Розкрийте сутність процесу соціалізації, основні її стадії. 

4. Проаналізуйте особливості розвитку пізнавальних процесів дошкільника. 

5. Розкрийте структуру особистості та охарактеризуйте основні її компоненти. 

6. Проаналізуйте основні стилі лідерства (керівництва). 

7. Розкрийте сутність емоцій та почуттів, їх основні функції. 

8. Проаналізуйте асоціальні прояви особистості. 

9. Розкрийте поняття самосвідомості, її функції та складові компоненти. 

10. Проаналізуйте специфіку входження особистості в групу. 

11. Розкрийте психологічні особливості дітей різних типів темпераменту. 

12. Проаналізуйте існуючу класифікацію груп. 

13. Розкрийте поняття сприймання як пізнавального процесу, його функції та 

фізіологічні основи. 

14. Проаналізуйте стосунки підлітків з дорослими та однолітками. 

15. Назвіть форми спілкування та розкрийте їх зміст. 

16. Проаналізуйте новоутворення пізнавальної сфери у період раннього 

дитинства. 

17. Охарактеризуйте види здібностей та рівні їх вияву. 

18. Проаналізуйте види комунікативних бар’єрів у спілкуванні. 

19. Дайте характеристику основних видів пам’яті. 

20. Проаналізуйте основні компоненти готовності дитини до школи. 

21. Визначте функції та основні категорії соціальної психології. 

22. Проаналізуйте розвиток мотиваційної сфери і формування самосвідомості 

дошкільника. 

23. Дайте характеристику вольових якостей людини. 

24. Проаналізуйте особливості суїцидальної поведінки особистості. 

25. Визначте поняття характеру особистості, розкрийте його структуру. 

26. Проаналізуйте стратегії поведінки особистості у конфліктній ситуації. 

27. Визначте передумови, умови і рушійні сили психічного розвитку. 

3. Проаналізуйте специфіку входження особистості в групу. 

28. Розкрийте сутність мислення як пізнавального процесу, назвіть операції 

мислення. 

29. Проаналізуйте види девіантної поведінки. 

30. Дайте загальну характеристику періоду ранньої юності. 
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