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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Психологія» 

Курс: 2-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 032 Історія археологія 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.  

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

38-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три 

завдання, подані у білеті. Студент демонструє чітке та ґрунтовне знання 

матеріалу, його розуміння, логічно викладає відповіді на запитання, не допускає 

жодної помилки у використанні наукової термінології. Психологічна задача 

розв'язана правильно. 

25-37 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при 

відповіді на всі завдання. В цілому студент демонструє ґрунтовні знання 

основного матеріалу питань, але допускає 2-3 незначні помилки при його 

відтворенні. Психологічна задача розв'язана загалом правильно. 

11-24 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені завдання. Студент 

демонструє фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень 

логіки й послідовності викладу. Студент допускає  4-5 помилок при обґрунтуванні 

теоретичних питань білету та розв’язуванні психологічної задачі. 

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

екзаменаційного білету. Студент допускає значні помилки при викладі 

теоретичного матеріалу. Розв’язування психологічної задачі є неправильним.  

Перелік допоміжних матеріалів: - набір психологічних задач з методики 

викладання психологічних дисциплін (Додаток) 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Предмет психології як науки.  

2. Взаємозв’язок психології з іншими науками. 

3. Огляд історії становлення психології як науки. 

4. Сучасна система психологічних знань. 

5. Основні напрямки сучасної психології.  

6. Поняття про психіку та її функції. 

7. Структура психіки.  

8. Основні принципи психологічної науки. 

9. Аналіз методів психології. 

10. Поняття про психологічне дослідження, його завдання та принципи.  

11. Етапи психологічного дослідження. 

12. Свідомість як вища форма відображення, фактори її формування. 



13. Структура свідомості. 

14. Сутність поняття «індивід»,  «особистість», «індивідуальність», їх ознаки. 

15. Структура особистості та фактори її розвитку. 

16. Когнітивна (пізнавальна) сфера особистості. 

17. Афективна сфера особистості. 

18. Самосвідомість, її функції та складові компоненти. 

19. Психологічний захист, його призначення та види. 

20. Поняття про відчуття та їх фізіологічні основи. 

21.  Сприймання як пізнавальний процес, його функції та фізіологічні основи.  

22. Поняття про пам’ять,  її складові. 

23. Характеристика видів пам’яті. 

24. Процеси пам’яті та їх характеристика.  

25. Мислення як пізнавальний процес, індивідуальні особливості мислення. 

26. Види мислення, їх характеристика. 

27. Фізіологічні основи та операції мислення. 

28. Сутність мови та мовлення як психологічних категорій.  

29. Функції та види мовлення. 

30. Поняття про уяву, її функції та види.  

31. Увага як стан свідомості, її призначення та види. 

32. Сутність емоцій та почуттів, їх функції та фізіологічні основи. 

33. Класифікація емоцій. 

34. Поняття про волю як психологічну категорію, її філософські та фізіологічні 

основи 

35. Темперамент, його типи. 

36. Характеристика холеричного та флегматичного типів. 

37.  Характеристика сангвінічного та меланхолічного типів темпераментів. 

38.  Поняття про характер та фактори його формування. 

39. Структура рис характеру. 

40. Поняття про акцентуації характеру. 

41.  Поняття про здібності та задатки. 

42. Відношення понять задатки, здібності, обдарованість, геніальність. 

43.  Види здібностей, рівні вияву. 

44. Фактори розвитку здібностей. 

45. Поняття про діяльність, її функції. 

46.  Структура діяльності. 

47. Психограма педагогічної діяльності. 

48.  Характеристика психологічних результатів діяльності – знань, вмінь та 

навичок. 

49. Професійна придатність. 

50. Періодизація психічного розвитку людини. 

51. Форми і методи активації виховання та навчання. 

52. Соціалізація особистості. 

53. Соціальні групи, основні параметри, класифікація. 

54. Типи міжособистісних стосунків. 

55. Соціометрія як метод вивчення міжособистісних стосунків у групі. 

56. Спілкування як комунікація. 



 
 



Додаток 

 

Приклади психологічних задач 

 

1. Відомо, що першим методом психології була інтроспекція — спроба 

прямого проникнення людини в своє психічне життя. В подальшому на 

зміну йому прийшли опосередковані методи психологічного пізнання — 

спостереження та експеримент. Самоспостереження нині відіграє 

другорядну роль і використовується як допоміжний метод психологічного 

дослідження. Чому так сталося? Чому психіка людини не може вивчатися 

безпосередньо?  

2. Прокоментуйте наступну думку. Наведіть принаймні 5 доводів «за і 

проти». Психологія — це не наука, а сама як там не є життєва практика! 

Подивіться на таксистів, офіціантів, ворожок, жебраків — чим не 

психологи? Увійти до довіри, вчасно зорієнтуватися на ваші слова і стани, 

примусити розговоритися, повірити, довіритися, вгадати ваш настрій, 

соціальне положення, особливості характеру, а потім скористатися всім 

цим — та тут і «справжнім» психологам є чому повчитися! 

3. Чим можна пояснити таке явище? Зайшовши до задимленої кімнати, 

людина відразу відчуває сильний запах тютюну. Залишаючись в цьому 

приміщенні протягом тривалого часу, запах тютюну відчувається не так 

різко.  
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