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Критерії оцінювання: 

Питання 1. Максимальна кількість балів за відповідь 

10.  

У відповіді студента оцінюється системність та 

ґрунтовність викладу інформації, аналіз проблемного 

питання, виділення головного, загального та 

специфічного. 

Питання 2. Максимальна кількість балів за відповідь 

15.  

У відповіді студента оцінюється орієнтація на знання з 

курсу,  викладення інформації в логічній послідовності, 

обґрунтованість відповіді. 

Питання 3. Максимальна кількість балів за відповідь 

15.  

У відповіді студента оцінюється орієнтація на знання з 

курсу, обґрунтованість відповіді з опорою на 

теоретичні знання курсу та творчий підхід до 

розв’язання завдання. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік питань: 

 

 

 

І. Теоретичні питання: 

1. Охарактеризуйте структуру особистості та її 

компоненти. 

2. Розкрийте сутність поняття про відчуття та 

сприймання, їх види та значення в житті людини. 

3. Розкрийте сутність поняття про пам’ять, її 

призначення, види та процеси. 

4. Розкрийте сутність поняття про мислення. Основні 

розумові операції, форми та види мислення. 



5. Розкрийте сутність емоцій та почуттів, їх функції та 

вияви. 

6. Розкрийте поняття про психічний розвиток: його 

особливості, фактори та умови. 

7. Охарактеризуйте психічний розвиток немовляти. 

8. Охарактеризуйте психологічні особливості дітей 

дошкільного віку. 

9. Охарактеризуйте розгортання професійного циклу та 

побудова родинних стосунків у ранній дорослості. 

10.  Охарактеризуйте особливості роботи інтелекту та 

функціонування особистості в пізньому дорослому 

віці. 

11. Розкрийте сутність поняття виховного впливу. 

12. Розкрийте специфіку та структуру педагогічної 

діяльності. 

13. Розкрийте зміст та сутність категорії навчання. 

14. Розкрийте сутність поняття важковиховуваності. 

15. Розкрийте зміст виконавського компоненту 

навчальної діяльності. 

16. Розкрийте сутність девіантної та адиктивної 

поведінки  учнів. 

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

18. Розкрийте вікові особливості навчальності,  їх 

діагностика. 

19. Опишіть основні симптоми шкільної психологічної 

дезадаптації. 

20. Розкрийте соціально-психологічні особливості 

сімейного виховного впливу. 

21. Обґрунтуйте принципи консультування.  

22. Охарактеризуйте сфери застосування психологічного 

консультування.  

23. Розкрийте сутність поняття «сімейна система».  

24. Розкрийте сутність методу консультативної бесіди.  

25. Розкрийте сутність технології психологічного 

консультування. 

26. Охарактеризуйте сутність сімейного консультування. 

27. Розкрийте сутність поняття «криза». 

28. Охарактеризуйте поняття «екстерна психологічна 

допомога» 

29. Розкрийте специфіку консультування батьків дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. 

30. Розкрийте специфіку консультативного супроводу 

освітнього процесу. 

 

ІІ. Питання аналітичного характеру: 

1. Доведіть відмінність експерименту як методу 

психології від спостереження. Назвіть вимоги щодо 

використання методів психологічного дослідження. 

2. Встановіть співвідношення між поняттями «індивід», 

«особистість», «індивідуальність». Наведіть 

приклади конкретизації цих понять. 

3. Вкажіть на відмінності усного мовлення від 



письмового та відзначте, яким чином дані відмінності 

мають враховуватися людиною в практичній 

діяльності. 

4. Доведіть взаємозв’язок уяви з пам’яттю, мисленням, 

емоціями та відчуттями. 

5. Вкажіть на схожість та відмінність між характером та 

темпераментом. 

6. Розкрийте взаємозв’язок та відмінність понять 

«задатки», «здібності», «геніальність», «нахили». 

7. Розкрийте значення вікових криз для психічного 

розвитку людини, виявляючи їх позитивний та 

негативний вплив. 

8. Проаналізуйте типові форми реагування дорослих на 

прояви емансипації дітей раннього віку та їх наслідки 

для психіки малюка. 

9. Охарактеризуйте взаємозв’язок шкільної зрілості 

дошкільняти та рівня адаптації дитини до школи. 

10.  Диференціюйте психологічні особливості 

представників підліткового та юнацького періодів. 

11. Проаналізуйте мотиваційний компонент навчальної 

діяльності. 

12. Проаналізуйте вікові особливості морального 

виховання. 

13. Проаналізуйте учіння як пізнавальну діяльність. 

14. Зробіть психологічний аналіз педагогічного 

спілкування. 

15. Проаналізуйте роль навчання у психічному розвитку 

дитини. 

16. Проаналізуйте психологічні аспекти виховання 

довільності людини. 

17. Проаналізуйте існуючу класифікацію виховних 

впливів. 

18. Проаналізуйте психологічний підхід до формування 

просоціальної спрямованості особистості. 

19. Проаналізуйте зрілість як критерій розвитку та 

саморозвитку особистості. 

20. Проаналізуйте навчання як умову розвитку 

особистості дитини. 

21. Здійсніть порівняльний аналіз психологічного 

консультування та психокорекції.  

22. Здійсніть порівняльний аналіз класичного та 

телефонного консультування. 

23. Проаналізуйте етапи консультативної бесіди. 

24. Здійсніть порівняльний аналіз підходів до 

консультування (психофізіологічний, соціально-

психологічний, особистісно-орієнтований).  

25. Здійсніть порівняльний аналіз технологій 

консультування: інтерпретація, уточнення, 

перефразування. 

26. Проаналізуйте чинники суїцидальної поведінки 

(біохімічні, психологічні, соціальні). 

27. Здійсніть порівняльний аналіз характеристик  



 


