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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут людини 

Кафедра психології особистості та соціальних практик 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни «Психологія» 

Курс: 2-й 

Спеціальність (спеціалізація): 035 «Філологія» 

Освітня програма:  035.01.01 Українська мова та література 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

37-40 балів виставляється при правильному виконанні тестових завдань, наявності  

повних, змістовних відповідей на два теоретичні питання, під час виконання яких 

студент демонструє знання, розуміння та логічне викладення матеріалу, не 

допускає помилок у використання наукової термінології. Психологічна задача 

розв’язана правильно. Можливі незначні недоліки. 

27-36 балів виставляється при достатньому (посередньому) рівні обізнаності 

студента стосовно тестових і теоретичних питань. У цілому, студент демонструє 

знання основного матеріалу, допускає 1-3 незначні помилки при використанні 

наукової термінології. Психологічна задача розв’язана в цілому правильно. 

14-26 балів виставляється при неповній відповіді на питання. Студент демонструє 

мінімально можливий (допустимий) рівень знань. Спостерігається недостатній 

рівень логіки й послідовності у виконанні завдань. Студент допускає 4-5 помилок 

при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв’язана з 

помилками.  

1-13 балів виставляється у разі фрагментарності й формальності відповідей на 

запитання. Студент допускає значні помилки при використанні наукової 

термінології. Психологічна задача розв’язана неправильно. 

 

Перелік допоміжних матеріалів: психологічні задачі із загальної та вікової 

психології (Додаток) 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Предмет психології як науки. Сучасна система психологічних знань. 

2. Поняття про психіку. Функції психіки. 

3. Поняття про метод. Аналіз методів загальної та вікової психології. 

4. Свідомість як вища форма відображення, її функції та структура. 

5. Сутність понять «індивід», «особистість», «індивідуальність», їх ознаки. 

6. Філогенетичні та онтогенетичні фактори формування особистості. 

7. Структура особистості та характеристика її компонентів. 

8. Самосвідомість, її функції та складові компоненти. 

9. Поняття про відчуття та їх фізіологічні основи. 



10. Характеристика видів відчуттів. Основні сенсорні властивості людини. 

11. Сприймання як пізнавальний процес, його фізіологічні основи.  

12. Види сприймання, перцептивні властивості людини. 

13. Поняття про ілюзії сприймання. Ілюзії простору, руху, часу. 

14. Поняття про пам’ять,  її призначення. Характеристика видів пам’яті. 

15. Процеси пам’яті та їх характеристика.  

16. Мнемічні якості та індивідуальні особливості мислення людини.  

17. Поняття про мислення. Розумові дії та операції мислення. 

18. Основні форми та види мислення людини. 

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

мовлення. 

20. Поняття про уяву, її функції та види.  

21. Механізми створення нових образів уявою людини. 

22. Увага як стан свідомості, її призначення, види та властивості. 

23. Сутність емоцій та почуттів, їх функції та вияви. 

24. Характеристика видів емоцій та почуттів. 

25. Форми переживання емоційних станів людиною. 

26. Поняття про волю як психологічну категорію, її функції. 

27. Характеристика вольових якостей людини. 

28. Темперамент, його критерії. Огляд історії розвитку вчень про темперамент. 

29. Властивості нервових процесів та темперамент. 

30. Характеристика холеричного та флегматичного типів. 

31. Характеристика сангвінічного та меланхолічного типів темпераментів. 

32. Поняття про характер, його структура. 

33. Фактори та вікова динаміка формування характеру. 

34. Поняття про здібності та задатки. Теорії детермінації здібностей. 

35. Види здібностей, рівні їх вияву.  

36. Поняття про діяльність, її функції. Структура та види діяльності. 

37. Поняття про психічний розвиток, його особливості. Фактори та умови 

психічного розвитку людини. 

38. Поняття про психологічний вік. Вікова періодизація психічного розвитку. 

39. Аналіз показників психічного розвитку особистості. 

40. Стадії пренатального розвитку дитини, їх значення для формування психіки 

дитини.  

41. Психологічні особливості новонародженого. 

42. Психічний розвиток немовляти. 

43. Розвиток пізнавальної сфери переддошкільника. 

44. Формування особистості дитини раннього віку. Криза 3-х років: причини, 

симптоматика, шляхи подолання. 

45. Розвиток пізнавальної сфери дитини дошкільного віку. 

46. Формування особистості дошкільняти. Криза 6 (7) років. 

47. Шкільна зрілість дошкільняти: складові компоненти і діагностика. 

48. Формування особистості учня початкової школи.  

49. Розвиток пізнавальної сфери в молодшому шкільному віці.  

50. Початкова    шкільна   дезадаптація:    причини,    вияви    та    способи 



профілактики й корекції.  

51. Вплив фізичного розвитку підлітка на його психічну сферу; проблема  

«пубертатного стрибка».  

52. Розвиток пізнавальної сфери в підлітковому віці.  

53. Формування особистості підлітка. Криза 13-ти років.  

54. Особливості спілкування підлітків з дорослими та однолітками. 

55. Особливості розумового розвитку юнаків. 

56. Формування особистості юнака. Криза 17-ти років, її причини, симптоматика та 

конструктивне подолання.  

57. Фізичні та когнітивні зміни особистості в ранньому дорослому віці.  

58. Розгортання професійного циклу в ранній дорослості.  

59. Побудова родинних взаємин людиною раннього дорослого віку. 

60. Фізичні та когнітивні зміни особистості в середній дорослості. 

61. Розгортання професійного циклу в середньому дорослому віці. 

62. Особистісні зміни в середньому дорослому віці. Криза середини життя, її 

детермінація та перебіг. 

63. Особливості роботи інтелекту та функціонування особистості в пізньому 

дорослому віці. 

64. Професійні та сімейні зміни в пізній дорослості. 

 

Екзаменатор              _________________                          кандидат психологічних наук  

                                          підпис                                                  Коханова О.П. 

 

 

 

Завідувач кафедри      _________________                       доктор психологічних наук, 

                                           підпис                                  професор Сергєєнкова О.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

Приклади психологічних задач 

 

1. Розв’яжіть психологічну задачу.  

Група студентів мала охарактеризувати свого товариша, 

використовуючи лише прикметники. В результаті було отримано такий ряд 

слів: стриманий, серйозний, емоційно стійкий, сумлінний, чутливий, чуйний, 

творчий, активний. 

 Які з цих слів описують характер, а які – темперамент? Як це можна 

визначити? 

 

2. Розв’яжіть психологічну задачу. 

Школяр, підкоряючись вимозі батьків, відірвався від телевізора, по 

якому демонструвався цікавий фільм, і сів виконувати домашнє завдання. 

Примушуючи себе, він розв’язав спочатку одну, а потім і другу задачу. 

Проаналізувавши хід розв’язування, він виявив алгоритм побудови задач 

цього типу і взявся застосовувати його щодо інших. Школяр так захопився 

цим заняттям, що не почув, як мати покликала його вечеряти. 

 Як цей приклад характеризує увагу? Динаміку яких видів уваги можна 

простежити у цьому випадку? 

 

3. Розв’яжіть психологічну задачу. 

Пацюків навчали проходити лабіринт. Потім серед тварин відібрали 

«успішних» і «неуспішних» і всередині кожної групи проводили 

схрещування. В наступному поколінні процедуру повторювали. Виявилося, 

що вже у шостому поколінні «успішні» пацюки набагато переважали 

«неуспішних» за ефективністю проходження лабіринту. 

Про що свідчать ці результати? Чи мають вони відношення до 

проблеми людських здібностей? 

 

4. Розв’яжіть психологічну задачу. 

Про які особливості підліткової психіки свідчить таке висловлювання: 

«Коли мені було 14, мій батько був таким дурним, що я важко переносив 

його; але коли мені виповнився 21 рік, я був здивований, наскільки ця стара 

людина порозумнішала за останні 7 років». (М. Твен). 

 

5. Розв’яжіть психологічну задачу. 

Дитина шкільного віку часто зауважує до батьків: «Я зроблю так, як 

сказала вчителька». 

Для якого саме віку характерне дане висловлювання дитини і які воно 

має психологічні причини? 
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