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Фурман Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології особистості та соціальних практик 

Програма екзамену з 

дисципліни 

«Психологія» 

Курс 1 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

Спеціальність: 035 «Філологія» 

Форма проведення: 

письмова/усна/комбінована 

Письмова (у формі тесту, що розміщений у ЕНК навчальної 

дисципліни за посиланнями: 

 

ФІС -  https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21516 

ФІТ -  https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21513 

ФІФ - https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21513 

ФН -   https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21512 

 

Тривалість проведення 2 академічні години (1 год. 20 хв.)  

Максимальна кількість 

балів 

40 балів  

Критерії оцінювання Зміст підсумкового контролю: проведення підсумкового 

тестування включає контроль теоретичної і практичної 

підготовки студента з програмного матеріалу навчальної 

дисципліни.  

 

Підсумковий тест включає випадкові питання різного рівня 

складності за всіма змістовими модулями:  

 13 питань рівня А (прості питання);  

 13 питань рівня Б (питання середнього рівня складності);  

 14 питань рівня В (складні, пошукові питання).  

 

У підсумковому контролі використовуються такі види тестових 

завдань:  

 з вибором відповіді «Так / Ні»,  

 з вибором однієї правильної відповіді,  

 з вибором двох або трьох правильних відповідей,  

 на встановлення відповідності запропонованих наборів 

тверджень,  

 на встановлення послідовності.  

 

Оцінка за підсумковий тест може складати від 0 (mіn) балів до 

40 (max) балів. Надається лише одна спроба для проходження 

тесту. 

 

Перелік допоміжних 

матеріалів 
- 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21516
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21513
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21513
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21512


Орієнтовний перелік 

питань 

1. Окресліть предмет психології як науки.  

2. Охарактеризуйте сучасну систему психологічних знань. 

2. Надайте визначення поняттю «психіка», та окресліть її 

функції. 

3. Надайте визначення поняттю «метод» та проаналізуйте 

психологічні методи.  

4. У чому полягає сутність понять «індивід», «особистість», 

«індивідуальність», їх ознаки? 

5. Зазначте філогенетичні та онтогенетичні фактори 

формування особистості. 

6. Опишіть структуру особистості та охарактеризуйте її 

компоненти. 

7. Охарактеризуйте самосвідомість, її функції та складові 

компоненти. 

8. Окресліть поняття про відчуття та їх фізіологічні основи. 

9. Окресліть сприймання як пізнавальний процес, його 

фізіологічні основи.  

10. Які відомі Вам види сприймання, та у чому полягають 

перцептивні властивості людини. 

11. Окресліть поняття пам’ять, її призначення, характеристика 

видів пам’яті. 

12. Надайте визначення поняттю мислення, розкрийте сутність 

розумових дій та операцій мислення. 

13. Які відомі Вам основні форми та види мислення людини? 

14. Окресліть поняття уява, її функції та види.  

15. Окресліть поняття «увага», опишіть увагу як стан 

свідомості, її призначення, види та властивості. 

16. У чому полягає сутність емоцій та почуттів, їх функції та 

прояви? 

17. Охарактеризуйте види емоцій та почуттів. 

18. Окресліть поняття про волю як психологічну категорію, її 

функції. 

19. Охарактеризуйте вольові якості людини. 

20. У чому полягає сутність поняття про темперамент, його 

критерії? Окресліть історію розвитку вчень про темперамент. 

21. Опишіть властивості нервових процесів та темпераменту. 

22. Охарактеризуйте типи темпераменту. 

23. Окресліть поняття про характер, його структуру. 

24. Які відомі Вам фактори та вікова динаміка формування 

характеру? 

25. Окресліть поняття здібності та задатки. Охарактеризуйте 

теорію детермінації здібностей. 

26. Опишіть види здібностей, рівні їх вияву.  

27. Окресліть поняття про діяльність і її функції, структуру та 

види. 

28. Окресліть поняття про психічний розвиток, його 

особливості, фактори та умови психічного розвитку людини. 

29. Окресліть поняття про психологічний вік. 

30. Які відомі Вам показники психічного розвитку особистості? 

31. Окресліть стадії пренатального розвитку дитини, їх значення 

для формування психіки дитини.  

32. У чому полягають психологічні особливості 



новонародженого? 

33. Окресліть психічний розвиток немовляти. 

34. Опишіть формування особистості дитини раннього віку та 

окресліть кризу 3-х років: причини, симптоматика, шляхи 

подолання. 

35. Окресліть розвиток пізнавальної сфери дитини дошкільного 

віку. 

36. Окресліть розвиток пізнавальної сфери в молодшому 

шкільному віці.  

37. У чому полягає вплив фізичного розвитку підлітка на 

його психічну сферу? 

38. Окресліть розвиток пізнавальної сфери в підлітковому віці.  

39. Охарактеризуйте особливості розвитку юнаків. 

40. Окресліть кризу юнацького віку, її причини, симптоматика 

та конструктивне подолання.  

41. У чому полягають фізичні та когнітивні зміни особистості 

в ранньому дорослому віці? 

42. Окресліть розгортання професійного циклу в ранній 

дорослості.  

43. Опишіть родинні взаємини людини раннього дорослого віку. 

44. Окресліть фізичні та когнітивні зміни особистості в середній 

дорослості. 

45. Окресліть кризу середини життя, її детермінація та перебіг. 

46. Охарактеризуйте особливості роботи інтелекту та 

функціонування особистості в пізньому дорослому віці. 

47. Окресліть професійні та сімейні зміни в пізній дорослості. 

48. Опишіть схему вікової періодизації психічного розвитку 

особистості. 

 

Затверджено на засіданні кафедри психології особистості та соціальних практик 

(протокол №1 від 17 січня 2022 р.) 

 

Екзаменатор                          канд. психол. наук, доцент кафедри ПОСП В.В. Фурман 

                                                                                

Завідувач кафедри            доктор психол. нук,  професор О.П. Сергєєнкова 
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