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Козир Маргарита Валентинівна, к.п.н., доцент 
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Кафедра психології 

особистості та соціальних 
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Коханова Олена Петрівна, к.психол.н., доцент 

кафедри психології особистості та соціальних 

практик Інституту людини 

Програма Екзамену з 

дисципліни  

«Психолого-педагогічні студії» 

Курс  ІІ курс 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

035.06 Східні мови та літератури (переклад 

включно); Мова і література китайська; Мова 

і література японська 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Онлайн-конференція в Zoom \ письмова (у 

формі тесту) на платформі Moodle. 

Тривалість проведення  2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів  

40 балів 

Критерії оцінювання Тест складається зі 40 питань. Кожна 

правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Перелік допоміжних 

матеріалів  

- 

Орієнтовний перелік 

питань з педагогіки 

Орієнтовний перелік питань до 

семестрового екзамену: 

Предмет і завдання педагогіки.  

Педагогіка як наука, її становлення і 

розвиток. Предмет і завдання педагогіки. 

Основні категорії педагогіки. Джерела 

розвитку педагогіки. Педагогіка в системі 



 

 

наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.  

Суть процесу навчання. Функції 

дидактики.  

Сутність і завдання дидактики. Предмет і 

категорії дидактики. Функції дидактики. 

Процес навчання: сутність, складники, 

компоненти, методологічні засади, функції. 

Типи і види навчання. Мотивація до 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Закономірності навчання. Дидактичні 

принципи і правила  

Закономірності навчання: сутність, 

структура. Поняття принципу і правила 

навчання. Структура принципів навчання. 

Характеристика основних принципів 

навчання. 

Методи і засоби навчання  

Сутність методів, прийомів і засобів 

навчання. Класифікація методів навчання. 

Вибір методів навчання. Засоби навчання.  

Форми організації навчання  

Види і типи педагогічних систем. Форми 

організації навчання, їх становлення. Класно-

урочна форма навчання в її історичному 

розвиткові. Позаурочні форми навчання. 

Типи уроків, їх структура. Підготовка 

вчителя до уроку. Педагогічний аналіз уроку. 

Сучасні форми навчання. 

Зміст освіти  

Система освіти в Україні, її структура. 

Принципи освіти в Україні. Сутність і 

завдання змісту освіти. Теорії організації 

змісту освіти. Нормативні документи змісту 

освіти: стандарти, навчальний план, 

навчальна програма, підручник, посібник. 

Діагностика та контроль за 

навчально-пізнавальною діяльністю учнів  

Місце і роль діагностики, аналізу й 

оцінки знань, умінь та навичок учнів у 

системі навчального процесу. Суть і основні 

види і методи контролю успішності учнів.  

Сутність процесу виховання.  

Процес виховання, його специфіка, 

компоненти і рушійні сили, мотиви 

виховання. Етапи процесу виховання. 



 

 

Закономірності та принципи 

виховання  

Основні закономірності процесу 

виховання. Принципи виховання, їх 

характеристика. Зміст виховання: мета, 

завдання, змістові компоненти.  

Напрями виховання  

Основні напрями виховання. Розумове 

виховання: формування наукового світогляду. 

Моральне виховання: завдання, зміст, шляхи, 

засоби. Патріотичне виховання. 

Інтернаціональне виховання. Статеве 

виховання. Екологічне виховання. Правове 

виховання. Трудове виховання: значення 

праці в житті людини. Професійна орієнтація 

молоді. Естетичне виховання: місце, роль, 

зміст, шляхи, засоби і форми. Фізичне 

виховання: суть, напрями, засоби, форми. 

Здоров’я людини – запорука її життєвого 

успіху. 

Методи виховання  

Поняття методу, прийому і засобу виховання. 

Класифікація методів виховання. 

Характеристика основних груп методів 

виховання. Педагогічні умови використання 

методів виховання. 

 

Приклади тестових питань: 

1. Із поданого переліку  визначень педагогіки 

виберіть одне найбільш повне: 

 Педагогіка – це наука, яка вивчає 

закономірності розвитку людини в умовах 

педагогічного процесу. 

 Педагогіка – це наука про підготовку 

підростаючого покоління до життя. 

 Педагогіка – наука про освіту, навчання, 

виховання і розвиток особистості. 

 

2. Із поданого переліку виберіть три відповіді, які 

визначають розвиток педагогіки як науки: 

 Біологічний закон збереження роду. 

 Турбота батьків про щастя дітей. 

 Об’єктивна необхідність у спеціальній 

підготовці людини до життя і праці. 

 Підвищення ролі виховання у суспільному 

житті. 



 

 

 Розвиток і ускладнення виробництва, 

накопичення наукових знань. 

 

3. Із поданого переліку виберіть  коректне 

визначення предмету педагогіки: 

 Предметом педагогіки є розробка правил, 

порад, рекомендацій щодо реалізації 

виховання. 

 Предметом педагогіки є процеси 

навчання, виховання і розвитку 

особистості. 

 Предметом педагогіки є розкриття 

механізмів і закономірностей оволодіння 

знаннями, уміннями й навичками. 

 

4. Чи вірним є твердження, що Джерелами розвитку 

педагогіки є народна педагогіка, історія 

педагогіки, досвід педагогів-новаторів 

сучасності? 

 Так 

 Ні 

 

Орієнтовний перелік 

питань з психології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань до 

семестрового екзамену: 

Психологія як наука.  

Методи психології 

Загальна психологія як наука. Предмет та 

завдання загальної психології. Вікова 

психологія як наука, її предмет та завдання. 

Сучасна система психологічних знань. Поняття 

психіки, її функції та структура. Класифікація 

методів психології: основні та допоміжні 

методи. 

Відчуття та сприймання 

Поняття про чуттєвий рівень пізнання 

людиною дійсності. Відчуття як базовий 

пізнавальний процес, його функції.  

Класифікація видів відчуттів і їх 

характеристика. Явище взаємодії відчуттів. 

Основні сенсорні властивості людини. 

Сприймання, його функції. Види та 

властивості сприймання. 

Пам'ять 

Поняття про раціональний рівень 

пізнання. Поняття про пам’ять. Класифікація 

видів пам’яті за об’єктом, тривалістю 

збереження матеріалу, активністю свідомості. 



 

 

 Процеси пам’яті, їх функції  та механізми 

роботи. Мнемічні якості людини.  

Мислення та мовлення 

Мислення як пізнавальний процес, його 

специфіка та функції. Поняття про види, 

форми та операції мислення. Види та якості 

мислення. Поняття про інтелект. Мова та 

мовлення. Види та функції мовлення.  

Уява 

Поняття про уяву, її функції. Форми 

створення нових образів людиною. Види 

уяви. Механізми розвитку уяви.  

Увага 

Поняття про увагу як стан свідомості, її 

функції. Види та властивості уваги людини. 

Феномен неуважності  та його чинники.  

Емоції та почуття 

Поняття про афективну сферу психіки, її 

функції для особистості.  Емоції та почуття, їх 

диференціація. Види емоцій та почуттів. 

Характеристика типових емоційних станів 

людини.  

Воля 

Поняття про волю, її функції в психічній 

діяльності людини. Вольове зусилля як 

одиниця волі. Специфіка вольової дії. 

Диференціація простої та складної вольової дії, 

етапи їх здійснення. Вольові якості 

особистості. 

Особистість 

Диференціація та співвідношення понять 

«індивід», «особистість», «індивідуальність». 

Психологічна структура особистості. Аналіз 

факторів формування особистості в онтогенезі. 

Особистість як суб’єкт та об’єкт соціальної 

взаємодії.  

Свідомість та самосвідомість 

Свідомість як вища стадія розвитку психіки, 

її функції та структура. Поняття 

самосвідомості, її функції та структура: образ-

Я, самооцінка, рівень домагань, психологічний 

захист. Етапи формування самосвідомості. 

Діяльність 

Поняття про діяльність, її функції. 

Психологічна структура діяльності. Аналіз 



 

 

базових психологічних результатів 

діяльності. Основні онтогенетичні види 

діяльності людини.   

Темперамент 
Поняття про темперамент як 

індивідуальну психічну властивість людини. 

Проблема типології темпераментів. 

Властивості темпераменту. Характеристика 

базових проявів темпераменту.  

Характер 

Поняття про характер як психічну 

властивість особистості. Місце характеру в 

загальній структурі особистості, його зв’язок з 

темпераментом. Структура рис характеру. 

Механізми формування характеру в 

онтогенезі.  

Здібності 
Поняття про здібності, їх природу. 

Здібності та задатки. Види здібностей та їх 

характеристика. Кількісний та якісний вияв 

здібностей. Рівні розвитку здібностей.  

Психічний розвиток, його 

особливості та фактори 

Поняття про психічний розвиток людини 

та його особливості. Характеристика 

показників психічного розвитку. Вікові й 

індивідуальні особливості психічного 

розвитку, їх співвідношення. Поняття про 

сенситивні періоди розвитку психіки, їх 

значення та критерії вияву. Фактори 

психічного розвитку людини. 

Вікова періодизація психічного 

розвитку людини 

Поняття про психологічний вік людини, 

його співвідношення з хронологічним віком. 

Сучасна вікова періодизація психічного 

розвитку людини. Аналіз критеріїв 

здійснення вікової періодизації психічного 

розвитку – соціальної ситуації розвитку, 

психічних суперечностей, провідної 

діяльності та психічних новоутворень.  

Психологічні особливості 

пренатального та немовлячого періодів 

Пренатальний період як базовий для 

зародження психіки дитини. Стадії 



 

 

пренатального розвитку, їх зміст. 

Психологічні фактори пренатального 

розвитку, що зумовлюють психічне здоров’я 

дитини. Психологічні особливості 

новонародженого. Психічний розвиток 

дитини першого року життя.  

Психічний розвиток дитини в 

ранньому віці 

Соціальна ситуація розвитку 

переддошкільника. Предметно-маніпулятивна 

діяльність як  провідна в ранньому віці, її 

динаміка. Формування психічних 

новоутворень пізнавальної та особистісної 

сфер в ранньому віковому періоді.  

Психологія дітей дошкільного 

періоду 

Аналіз соціальної ситуації розвитку 

дитини 3-6 років життя. Значення 

відвідування дитячого садка для соціалізації 

дитини. Ігрова діяльність – провідна для 

психічного розвитку дошкільника, її функції 

та динаміка. Зміст та механізми формування 

психічних новоутворень дошкільняти. 

Шкільна зрілість дитини. 

Психічний розвиток молодших 

школярів 

Соціальна ситуація розвитку учня 

початкової школи, детермінанти формування 

внутрішньої позиції школяра. 

Характеристика учіння як провідної 

діяльності дитини молодшого шкільного віку. 

Формування особистості дитини молодшого 

шкільного віку. Початкова шкільна 

дезадаптація: ознаки, вияви та способи 

корекції.  

Психічний розвиток підлітків 

Особливості фізичного та фізіологічного 

розвитку підлітка та їх вплив на розвиток 

психіки. Аналіз соціальної ситуації розвитку 

учня основної школи. Спілкування підлітків з 

ровесниками та дорослими. Провідна 

діяльність підлітка. Основні психічні 

новоутворення підліткового віку. 

Психологія юнацтва 

Загальні соціальні та психологічні 



 

 

особливості юнацького віку. Особливості 

спілкування юнаків з ровесниками, 

становлення дружби та кохання. Навчально-

професійна діяльність як провідна для 

юнацького віку. Формування самовизначення 

як центрального психічного новоутворення 

віку.  

Психологія ранньої дорослості 

Типові психічні настанови та завдання 

представників раннього дорослого віку. Зміни 

в сфері пізнання, досягнення особистісної 

ідентичності, вияви психічної 

індивідуальності. Механізми самореалізації 

представників раннього дорослого віку – 

сімейний та професійний напрямки.  

Функціонування психіки в середньому 

дорослому віці 

Психосоціальний розвиток в середній 

дорослості. Завдання психіки щодо цього 

віку. Криза «середини життя», її 

детермінація, вияви та шляхи подолання. 

Специфіка сімейних стосунків у середньому 

дорослому віці, розгортання професійного 

циклу.   

Психологічні особливості людей 

похилого віку 

Старіння як психофізіологічне явище. Робота 

інтелекту в похилому віці, досягнення піку 

життєвої мудрості. Типові психологічні 

особливості людей похилого віку – 

іпохондрія, почуття вразливості та соціальної 

ізольованості, зосередженість на минулому. 

Проблема збереження особистісної 

ідентичності в пізньому дорослому віці. 

Специфіка соціальних стосунків людини 

пізнього дорослого віку.  

Приклади тестових питань: 

До якого компоненту діяльності подано визначення – 

«Уявний кінцевий результат того, що людина прагне 

досягти»? Виберіть одну відповідь: 

 мотив,  

 дії, 

 потреба, 

 мета, 

 операції. 



 

 

2. На які види поділяються здібності за сферою їх 

вияву? Виберіть одну або декілька відповідей: 

 спеціальні, 

 загальні, 

 базові,  

 творчі, 

 навчальні 

3. Зіставте поняття та їх сутність: 

 свідомий індивід, що залучений до 

повноцінних суспільних стосунків – 

особистість 

 людина як представник біологічного виду 

Homo Sapiens - індивід 

 людина у своїй неповторності, своєрідності та 

унікальності – індивідуальність 

4. Оберіть характерні особливості чуттєвого пізнання 

світу за допомогою відчуттів і сприймань, на відміну 

від абстрактного пізнання. Виберіть одну або 

декілька відповідей: 

 властиве лише дітям, 

 опосередкований вплив предметів і явищ на 

людину, 

 дозволяють проникати в сутність предметів і 

явищ, 

 безпосередній вплив подразників на органи 

чуття людини, 

 дають інформацію про зовнішні ознаки та 

властивості предметів і явищ 

 

Екзаменатор 

_____________ 

(Підпис) 

Завідувач кафедри теорії та 

історії педагогіки 

_____________ 

(Підпис) 

 

Козир М.В. 

 

 

 

Хоружа Л.Л. 

Екзаменатор 

_____________ 

(Підпис) 

Завідувач кафедри 

психології особистості та 

соціальних практик 

_____________ 

(Підпис) 

 

 

 

Коханова О.П. 

 

 

 

 

Сергєєнкова О.П. 

 


