
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

 

Циклова комісія з педагогічної освіти 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Психологія» 

3 курс 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 024 Хореографія 

Форма проведення: тестування 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangout s meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування. 

Критерії оцінювання: 

Виконання тестових завдань – 40 балів. 

Всього 37 питань: 1-17 (тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді) 

оцінюються по 1 балу;  

18-22 (тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей) - по 2 бали;  

23-25 (тестові завдання на встановлення послідовності) – по 2 бали;  

26-27 (тестові завдання, в яких потрібно вставити пропущене слово) – по 2 бали; 

28 -30 (тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді) оцінюються по 1 

балу;  

31-35 (тестові завдання на встановлення відповідності) по 4 бали; 

Максимальна кількість балів за тестові питання з 1по 35 оцінюються в 60 балів. 

Коефіцієнт 2. 

36- 37 (питання потребують доповненої письмової відповіді, бали нараховується по 

5 балів, пізніше, після перевірки вручну) - всього 10 балів. 

 

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його 

відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на 

наступний день. 

 

Орієнтовний перелік питань, включених до тестових завдань: 

 

1. Предмет психології, її завдання та структура. 

2. Методи психолого-педагогічного дослідження. 

3. Розвиток психіки та свідомості. 

4. Психологічна характеристика особистості.  

5. Теорії та структура особистості. 

6. Мотив та мотивація.  

7. Класифікація потреб та мотивів. 



8. Особистість в діяльності. Види діяльності. 

9. Відчуття, їх види та закономірності. 

10. Сприймання, їх види та закономірності. 

11. Увага. Види та властивості уваги.  

12. Пам’ять. Процеси та види пам’яті. 

13. Мислення. Форми, види та процеси мислення. 

14. Мислення та мова. 

15. Уява. Функції уяви, її види.  

16. Механізми створення образів уяви. 

17. Емоції та форми переживання емоційних станів людиною. 

18. Класифікація емоцій. 

19.  Почуття. Класифікація вищих почуттів. 

20. Воля. Види вольових дій.  

21. Вольові якості особистості. 

22. Темперамент. Фізіологічні основи темпераменту.  

23. Класифікація типів темпераменту. 

24. Поняття про характер.  

25. Типологія акцентуацій характеру. 

26. Здібності, їх класифікація. Задатки і здібності.  

27. Обдарованість, талановитість і геніальність.  

 

 

 

Екзаменатор                                                                       Валентина ВИНАР  

 

Голова циклової комісії з педагогічної освіти                 Альона ДОЦЕНКО 

 


