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Форма проведення: тестування. 

Тривалість проведення: 2 години.  

Максимальна оцінка: 12  

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відео зв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування. 

Критерії оцінювання: 

Тестові завдання: питання 1 – 16 - тестові завдання з вибором однієї 

правильної відповіді – по 1 балу, 17 – 20 - тестові завдання з вибором кількох 

правильних відповідей – по 1 балу, 21 – 23 - тестові завдання на встановлення 

відповідності та послідовності – по 4 бали, 24 – 27 - тестові завдання на 

завершення речення – по 2 бали.  

 

Орієнтовний перелік питань, які виносяться на екзамен 

1. Предмет, об’єкт, завдання дитячої психології. 

2. Зв’язок дитячої психології з іншими науками. 

3. Класифікація методів дослідження. 

4. Основні методологічні принципи психологічного дослідження. 

5. Експериментальні дослідження дитячої психології. 

6. Закономірності дитячого розвитку.  

7. Зарубіжні та вітчизняні теорії розвитку. 

8. Особливості розвитку періоду немовляти. 

9. Поняття діяльності та її види 

10. Комплекс пожвавлення, його характеристики та умови виникнення. 

11. Напрямки психічного розвитку в період немовляти. 

12. Проблеми періодизації розвитку особистості у дитячому віці. 

13. Кризові періоди від народження до 6 (7) років. 

14. Передумови і умови, які визначають психічний розвиток.  

15. Поняття провідної діяльності та її види.  

16. Значення діяльності для психічного розвитку дитини. 

17. Роль біологічних та соціальних факторів у психічному розвитку. 

18. Загальна характеристика спілкування. 

19. Емоційність в спілкування немовлят.  

20. Іграшка як засіб спілкування.  



21. Специфіка спілкування дитини в ранньому віці. 

22. Особливості прояву уваги в немовлячому віці і ранньому дитинстві. 

23. Розвиток властивостей уваги.  

24. Спілкування. Види і функції спілкування. 

25. Передумови і умови розвитку особистості дитини. 

26. Визначення предметної діяльності. Ознаки предметних дій.  

27. Поняття гри. Гра як провідний вид діяльності.  

28. Сутність гри,її види.  

29. Особливості психічного розвитку раннього дитинства. 

30. Новоутворення та провідна діяльність раннього дитинства. 

31. Пізнавальні інтереси в старшому дошкільному віці. 

32. Значення трудової діяльності для психічного розвитку дитини.  

33. Пам’ять та уява дошкільника. 

34. Увага в структурі пізнавальної діяльності дошкільника. 

35. Виникнення сприймання та мислення в ранньому віці.  

36. Оволодіння засобами та способами сприймання. 

37. Психологічні основи сенсорного виховання.  

38. Співвідношення видів мислення в старшому дошкільному віці.  

39. Виникнення і розвиток мислення.  

40. Мислення дітей молодшого і середнього віку.  

41. Особливості пам’яті в молодшому і середньому дошкільному віці.  

42. Уява,її особливості. 

43. Розвиток активної уяви в процесі гри.  

44. Емоції, їх розвиток. 

45. Значення емоційного комфорту для психічного розвитку дитини.  

46. Поява і розвиток почуттів дитини.  

47. Особливості розвитку темпераменту в дошкільному віці. 

48. Вікові особливості прояву різних властивостей темпераменту  

49. Характер як відображення розвитку дитини.  

50. Сімейне виховання характер та темперамент. 

51. Передумови розвитку здібностей у дітей раннього віку.  

52. Моральний розвиток, його рівні і стадії.  

53. Загальна характеристика мотивів поведінки дитини.  

54. Мотив як форма прояву потреб. Рівні потреб.   

55. Поняття психологічної готовності до навчання в школі.  

56. Основні компоненти психологічної готовності дитини до школи. 

Екзаменатор                               Юлія ПАВЛЮК 

Голова ЦК                                 Альона ДОЦЕНКО 

 


