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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Загальна психологія з практикумом» 

Курс: 1-й  ( перший семестр) 

Спеціальність (спеціалізація) : 231 «Соціальна робота» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

31-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три питання, 

представлені у завданні. Студент демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно 

викладає відповіді на запитання, не допускає жодної помилки у використанні наукової 

термінології. Психологічна задача розв'язана правильно. 

21-30 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при відповіді на всі три 

питання. В цілому, студент демонструє знання основного матеріалу питань, допускає 1-2 

незначні помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв'язана в 

цілому правильно. 

11-20 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені питання, 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. 

1-10 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в екзаменаційного 

білету. Студент допускає значні помилки при використанні наукової термінології. Рішення 

психологічної задачі неправильне.  

Перелік допоміжних матеріалів: - набір психологічних задач з практикуму із 

загальної психології (Додаток) 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Предмет і задачі психології.  

2. Структура сучасної психологічної науки 

3. Місце психології в системі сучасних наук. 
4. Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні 

властивості. Їх ознаки та характеристики. 

5. Основні вимоги до методів психологічних досліджень. Їх класифікація, 

властивості і межі використання. 
6. Метод спостереження: визначення, правила організації спостережень, 

проблема об’єктивності. 

7. Бесіда, анкета, інтерв’ю як способи отримання психологічної інформації.  
8. Метод тестів: поняття, види, вимоги до тестів, оцінка об’єктивності. 

9. Експеримент як основний метод психології. Види психологічних 

експериментів. Вимоги до їх проведення. 

10. Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії.  
11. Свідомість як вищий рівень психічного відображення і вищий рівень 

саморегуляції.  

12. Функції та структура свідомості. 
13.  Поняття самосвідомості. “Я-концепція” особистості 
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