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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Державний іспит з соціальної педагогіки та психології є одним із
основних видів підсумкової державної атестації випускників, які завершують
навчання у Педагогічному коледжі. Головним завданням державного іспиту є
перевірка якості професійної підготовки соціальних педагогів, виявлення
відповідності підготовки випускника до вимог ОПП і ОКХ. Іспит є свідченням
фаховості випускника, його готовності брати участь у вихованні, соціальній
адаптації та реабілітації різних категорій дітей, у пошуках найбільш
результативних та ефективних методів соціально-педагогічної діяльності, у
підвищенні рівня педагогічної культури батьків, без чого неможливе якісне
виховання як у закладах освіти, так і в інших соціальних службах. Програма
іспиту з соціальної педагогіки та психології покликана перевірити знання
випускників з курсу соціальної педагогіки та загальної, вікової та педагогічної
психології; дає змогу виявити психолого-педагогічне мислення, творчий підхід
студентів до розв'язання проблем виховання та соціалізації різних категорій
дітей і молоді.
Програма державного іспиту відображає зміст теоретичного знання
відповідно до навчальних програм соціальної педагогіки та загальної, вікової,
педагогічної психології, що дає можливість творчо підійти до формування
екзаменаційних білетів.
Кожне питання містить структурні компоненти, що для студента є
орієнтиром або навіть умовним (вірогідним) планом відповіді на іспиті. Саме
такий підхід допоможе випускникові готуватися, враховувати специфіку
поєднання теоретичного матеріалу з історією та сучасністю педагогічної
практики,

з

сучасними

соціальними,

психологічними

і

педагогічними

проблемами. В одному білеті слід уникати однотипних питань. Оцінювати
відповіді студентів слід за відомими усталеними вимогами та нормами.
Потрібно зважати на змістовність, аргументованість, творчий аспект відповіді,
педагогічне бачення і конструктивний підхід випускника, його інтелект, вміння

з
аналізувати, виділяти головні закономірності, висловлювати власні, відмінні від
нав’язаних у посібниках судження.
Зразок екзаменаційного білета:
Львівський національний університет імені Івана Франка
Педагогічний коледж
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Спеціальність
Семестр
Навчальна дисципліна

молодший спеціаліст
231 Соціальна робота
І-IV
Соціальна педагогіка та психологія

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1.
1. Соціальна педагогіка як наука. Предмет, завдання, функції соціальної педагогіки.
2. Об’єкт та предмет загальної психології. Психологія в системі сучасних наук.
3. Дайте поради батькам учениці 2-го класу у взаємодії яких з дитиною є чітко виражена
гіперопіка.
Затверджено на засіданні циклової комісії викладачів педагогіки та психології
Протокол № 4 від 06.05.2019 року
Голова циклової комісії ___________ Р.Михайлишин
Екзаменатори
__________ М. Верхоляк
__________
І. Субашкевич
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КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Екзаменаційний білет усного державного іспиту з соціальної педагогіки
та психології складається з трьох завдань.
Перше завдання - теоретичне з курсу «Соціальна педагогіка». Вимагає
від студента глибокого розкриття змісту, розуміння інформації, ^ що подає
студент стосовно методів, форм та змісту матеріалу; передбачає розкриття
конкретного теоретичного положення з демонстрацією вміння наводити
приклади відповідно до теми.
Максимальна оцінка - 35 балів.
Друге завдання - теоретичне з курсу «Загальна та вікова психологія».
Вимагає від студента глибокого розкриття змісту, розуміння інформації, що
подає студент стосовно методів, форм та змісту матеріалу; передбачає
розкриття конкретного теоретичного положення з демонстрацією вміння
наводити приклади відповідно до теми.
Максимальна оцінка - 35 балів.
Третє завдання - практичне. Студенту необхідно вирішити конкретне
практичне завдання, задачу. Вимагає від студента уміння використати
теоретичні знання для вирішення соціально-педагогічної проблеми.
Максимальна оцінка - ЗО балів.

Критеріями оцінювання теоретичних питань, що визначають рівень знань
студентів, є:
• характер засвоєння знань (обсяг, повнота, правильність, точність
знань, їх міцність);
• якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу,
логічність,послідовність, самостійність, виразність мови);
• система викладу, повнота і самостійність суджень, збереження
науковості, грамотність викладу, доцільність та прогностична
ефективність практичного матеріалу.
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Норми оцінювання теоретичного питання:
35 - 31 балів:
студент глибоко і свідомо, повною мірою засвоїв програмовий матеріал,
вичерпно, послідовно, грамотно і логічно викладає навчальний матеріал,
правильно використовує наукову термінологію; використовує приклади для
підтвердження теоретичного матеріалу; вміє аналізувати поняття, твердження,
закономірності; мова виразна, граматично правильна; студент вміє формулювати
висновки, переносить теоретичні знання у площину практики, грамотно
обґрунтовує власні думки та судження; демонструє самостійне, творче
застосування знань, розкриття причин і взаємозв’язку, взаємозумовленості.

ЗО - 20 балів:
студент знає програмовий матеріал, грамотно і по суті його викладає; при виборі
відповіді вибирає правильний, але не найкращий варіант; демонструє свідоме,
повне засвоєння матеріалу програми; допущено окремі неточності у
другорядному матеріалі (1-2 незначні помилки); відповідь аргументована, наявні
власні судження та висновки; правильно застосовує теоретичні положення при
розв'язанні практичних завдань; у відповіді недостатньо чіткі висновки,
допущено незначні порушення послідовності викладу, є неточності у
використанні наукових термінів.

19 - 10 балів:
студент знає основний матеріал, але засвоїв його неповно, припускається
неточностей, обирає недостатньо чіткі формулювання, не завжди розкриває
суть понять; утрудняється у наведенні прикладів, наявні деякі порушення
логічності та послідовності викладу; недостанє самостійне мислення, розкриття
суті понять, явищ; не прослідковується причинно-наслідковість, взаємозв’язок
у викладі матеріалу; мова бідна, висновки неконкретні.
9 - 0 балів:
студент знає меншу половину з усієї частини програмового матеріалу;
демонструє фрагментарність знань; порушений логічний та послідовний виклад
матеріалу; робить істотні помилки у розкритті основних наукових понять,
термінології; виклад матеріалу безсистемний, зі значною кількістю помилок,
без належної аргументації, висновки відсутні.
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Норми оцінювання практичного питання:
ЗО - 25 балів:
студент глибоко і свідомо, повною мірою вирішує соціально-педагогічну
проблему, задачу; вичерпно, послідовно, грамотно і логічно вибудовує
технологію вирішення, ґрунтуючись на основних теоретичних положеннях;
самостійно аналізує, пропонує різні шляхи виходу зі ситуації^ наводить
приклади з,власної практики; мова виразна, граматично правильна; демонструє
самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і взаємозв’язку,
взаємозумовленості.

24 - 18 балів:
студент знає теоретичний матеріал, вміє його застосувати у практичній
діяльності; грамотно і по суті вибирає правильний, але не найкращий варіант
виходу з проблемної ситуації; допускає окремі неточності та прогалини;
відповідь аргументована; наявні власні судження та висновки, проте вони
недостатньо чіткі.

1 7- 10 балів:
студент знає теоретичні засади поставленої проблеми, проте не бачить
практичного їх застосування; відповідь формулює нечітко, без логічного
взаємозв’язку; може вийти на правильну відповідь за допомогою додаткових та
навідних питань викладача; мова бідна, висновки неконкретні.

1 0 - 0 балів:
студент не може виконати практичне завдання, не розуміє методики та
технології застосування теоретичних знань для вирішення поставленої
проблеми; відповідь безсистемна, без належної аргументації, висновки відсутні.
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В загальній сумі студент на іспиті отримує 100 балів.

Оцінка в балах

ЕСТ8

Визначення

Екзаменаційна оцінка
(національна шкала)

90-100

А

ВІДМІННО

відмінйо

81-89

В

ДУЖЕ ДОБРЕ

добре

71-80

С

ДОБРЕ

добре

61-70

О

ЗАДОВІЛЬНО

задовільно

51-60

Е

ДОСТАТНЬО

задовільно

*

8

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
Модуль 1. Соціальна педагогіка як наука та сфера практичної діяльності
• Соціальна педагогіка як наука і сфера практичної діяльності^ Соціальна
педагогіка і соціально-педагогічна діяльність, співвідношення теорії і
практики, їх взаємозв’язок. Соціальна педагогіка: визначення, об’єкт,
предмет, завдання. Функції соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної
педагогіки з іншими науками.
• Категорії соціальної педагогіки. Понятійний апарат соціальної педагогіки,
її категорії педагогіки. Соціалізація, соціальне середовище, соціальне
виховання, соціальна адаптація. Соціальна профілактика, соціальна
реабілітація, соціальне обслуговування.
• Виникнення і становлення соціально-педагогічної роботи в Україні.
Турбота про виховання дітей в період Київської Русі. Роль церкви в розвитку
благодійництва. Роль діяльності українських братств у соціальній підтримці
населення. Теорія і практика соціального виховання С.Т. Шацького і
А.С. Макаренка. Основні тенденції соціально-педагогічної роботи в Україні і
за рубежем в 90-х роках XX ст.
• Середовище як виховний простір. Навколишнє середовище і людина.
Природне середовище як природні умови виховання. Соціальне середовище,
зміни у ньому, особливості його впливу на виховання. Соціальне середовище
як необхідна умова соціалізації особистості. Соціальне середовище дитини в
сім’ї, дитячому садку, школі.
• Соціалізація як соціально-педагогічне явище. Поняття «соціалізація»,
різні підходи до розуміння цього процесу. Сутність соціалізації, складові
процесу соціалізації. Фактори, засоби, механізми й інститути соціалізації.
• Соціальне виховання особистості. Сутність соціального виховання. Мета,
завдання, зміст, форми соціального виховання. Принципи соціального
виховання і їх реалізація. Поняття виховної організації. Функції виховних
організацій у процесі соціалізації особистості.
• Поняття норми та відхилення від норми в соціальній педагогіці.
Значення понять «норма» і «відхилення від норми» в соціальній педагогіці.
Вплив стану здоров’я і відхилень у здоров’ї дитини на процес її розвитку.
Психічні відхилення від норми і соціалізація дитини. Соціальні і педагогічні
норми і відхилення від них.
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• Соціальний педагог як особистість та професіонал. Спеціальність
соціального педагога і соціального працівника. Причини, які зумовили
виникнення таких спеціальностей. Завдання, які вирішують соціальні
працівники та соціальні педагоги. Особливості їх професійної діяльності,
подібність праці. Зарубіжний досвід професійної підготовки соціальних
педагогів та соціальних працівників.
• Інфраструктура соціально-педагогічної діяльності. Поняття ‘соціальної
інфраструктури, місце соціального педагога в ній. Соціальний педагог у
закладах системи освіти; установах системи соціального захисту населення;
закладах системи охорони здоров’я; установах культури; закладах
пенітенціарної системи. Загальні і специфічні функції соціального педагога.
• Робота соціального педагога з сім’ями. Соціальний статус сім’ї. Структура
соціальної адаптації сім’ї, характеристика її компонентів. Функції
соціального педагога в роботі з сім’єю. Складові соціально-педагогічної
допомоги сім’ї (освітня, психологічна, посередницька), їх характеристика.
Форми соціально-педагогічної допомоги сім’ї. Головні напрями та зміст
роботи соціального педагога з проблемними сім’ями.
• Робота соціального педагога в школі. Соціальні завдання школи в сучасних
умовах. Основні функції, завдання і напрями діяльності соціального педагога
в школі. Циклограма роботи соціального педагога. Права і обов’язки
соціального педагога в школі. Документація соціального педагога.
• Соціально-педагогічна робота з молоддю. Особливості соціального
становлення молоді в сучасних умовах. Найважливіші соціальні проблеми
молоді. Основні напрями державної молодіжної політики. Профілактика
негативних явищ у молодіжному середовищі. Поняття мікрорайону.
Особливості і завдання роботи соціального педагога в мікрорайоні.
• Діловодство у соціально-педагогічній діяльності. Ведення документації
соціальним педагогом як одна з форм організації діяльності. Завдання і
функції діловодства. Порядок роботи з документами (реєстрація, виконання,
групування, збереження).
• Планування роботи соціального педагога. Основні принципи планування.
Види планів соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика. Джерела
аналізу результативності соціально-педагогічної діяльності. Аналітичний звіт
соціального педагога. Види аналізу, їх характеристика.
Модуль 2. Інститути соціалізації
• Сім'я як основний інститут соціалізації особистості. Основні параметри та
функції сучасної сім’ї. Типологія сімей. Характеристика батьківства.

*
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Сутність, функції, проблеми сучасної сім'ї. Родинне виховання. Вплив сім'ї і
сімейного виховання на соціалізацію особистості дитини.
Система центрів соціальних служб для молоді. Поняття центрів
соціальних служб для молоді. Структура і завдання системи центрів
соціальних служб для дітей сім’ї та молоді. Основні напрями діяльності
центрі, їх характеристика.
Школа як соціально-педагогічна система. Сучасна школа та *її функції.
Школа як відкрита соціально-педагогічна система, її характеристика.
Соціальна служба школи, її структура і завдання, організація їх виконання на
основі сучасних технологій.
Заклади інтернатного типу, їх роль у соціалізації дітей та підлітків.
Особливості соціально-педагогічної діяльності у школах-інтернатах.
Соціально-педагогічний комплекс школи-інтернату. Професійна орієнтація
старшокласників у навчальних закладах інтернатного типу. Соціалізуюча
роль моделі учнівського самоврядування у Центрі реабілітації дітей-сиріт.
Типологія позашкільних освітньо-виховних закладів і специфіка їх
діяльності. Система позашкільних освітньо-виховних закладів в сучасній
Україні, її характеристика. Умови ефективної діяльності позашкільного
закладу. Сучасні тенденції розвитку позашкільних виховних закладів.
Дитячі та юнацькі громадські організації. Неформальні молодіжні
об’єднання. Поняття і завдання дитячих та юнацьких громадських
організацій. Історичний досвід дитячих і молодіжних громадських
організацій. Види і функції сучасних дитячих і молодіжних об’єднань.
Поняття і особливості неформальних молодіжних об’єднань. Ознаки
молодіжної субкультури. Неформальне об’єднання як сфера соціалізації
особистості підлітка. Характеристика просоціальних, асоціальних та
антисоціальних неформальних молодіжних об'єднань.
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, їх вплив на соціалізацію
особистості. Стан дитячих закладів оздоровлення і відпочинку в сучасній
Україні. Типи дитячих оздоровчих закладів, їх характеристика. Особливості
діяльності дитячих таборів. Мережа закладів на Львівщині.

Модуль 3. Основи соціально-педагогічної роботи з дітьми різних категорій
• Історичний аналіз становлення і розвитку соціально-педагогічної
діяльності як системи підтримки осіб з відхиленнями в розвитку.
Становлення західноєвропейської системи соціально-педагогічної діяльності
як системи підтримки осіб з відхиленнями в розвитку. Сучасний етап
розвитку системи соціально-педагогічної підтримки щодо комплексної
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підтримки людей з особливими потребами у західних країнах. Моделі
ставлення суспільства до людей з порушеннями в розвитку.
Стратегія державної політики в сфері соціально-педагогічної допомоги
особам з обмеженими можливостями на сучасному етапі розвитку
України. Основи формування сучасної соціальної політики. Правові основи
державної соціальної політики в сфері спеціальної освіти і соціального
захисту дітей з відхиленнями в розвитку.
Особливості роботи соціального педагога з різними категоріями дітей,
що мають відхилення у розвитку. Загальні основи конструювання
соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливими потребами.
Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями
інтелекту;
психічними захворюваннями і раннім дитячим аутизмом;
порушеннями опорно-рухового апарату; порушеннями зору; глухими та
слабочуючими дітьми. Завдання соціально-педагогічної діяльності з дітьми,
що мають комплексні порушення розвитку. Артпедагогіка і арттерапії у
роботі з дітьми з особливими потребами.
Специфіка роботи соціального педагога в корекційно-виховних освітніх
закладах. Соціально-педагогічна допомога дітям раннього і дошкільного
віку, що мають відхилення у розвитку. Соціально-педагогічна робота у
спеціальній (корекційній) школі, реабілітаційному центрі. Соціальнопедагогічна і соціально-психологічна допомога немовлятам і дітям раннього
віку. Програма раннього втручання.
Основні групи дітей соціального ризику. Основні групи дітей, що
потребують допомоги держави, їх характеристика. Ослаблення виховної
функції сім’ї як причина небдагополучного дитинства.
Форми сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, що залишились без
піклування батьків. Форми опікування дітей-сиріт в Україні, їх
характеристика. Види закладів державної системи виховання дітей,
позбавлених батьківського піклування. Від дитячих будинків до виховання у
сім’ї - важлива світова тенденція. Прийомна сім’я та дитячий будинок
сімейного типу. Етапи соціально-педагогічної роботи з даними сім’ями.
Патронат - нова форма сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, що
залишились без піклування батьків. Види патронатного виховання.
Психологічна підготовка дитини до влаштування у патронатну сім’ю.
Принципи і методи організації патронатного виховання.
Основні напрями соціального захисту дітей, що потребують допомоги
держави. Забезпечення умов соціального захисту сім’ї і збереження дитини у
сім’ї. Створення умов виховання у прийомних і патронатних сім’ях.
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Забезпечення виховання дітей-сиріт і дітей, що залишились без батьківського
піклування, в освітніх закладах.
Соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки. Поняття і
характеристика девіантної поведінки. Причини девіантної поведінки дітей та
молоді. Види девіантної поведінки дітей та молоді. Стадії формування
залежності від наркотичних і психотропних речовин. Типи підлітківправопорушників і стратегічні напрями соціально-педагогічного-^впливу на
них.
Соціально-педагогічна робота з підлітками, схильними до вживання
алкоголю та інших шкідливих звичок. Принципи, мета і завдання
соціально-педагогічної роботи з підлітками, схильними до вживання
алкоголю та інших шкідливих звичок. Профілактика шкідливих звичок:
зміст, методи і форми роботи соціального педагога.
Робота соціального педагога з неповнолітніми правопорушниками.
Соціально-педагогічна профілактика правопорушень серед неповнолітніх.
Рівні профілактично-виховного впливу на особистість неповнолітнього
правопорушника. Допомога їм у соціалізації та працевлаштуванні в ранньому
юнацькому віці.
Обдарованість як соціально-педагогічна проблема. Поняття і види
обдарованості. Сучасні концепції обдарованості. Ознаки, компоненти,
типологія обдарованості. Прояви обдарованості у поведінці дитини.
Характеристика здібностей і особливостей їх розвитку. Особливості
соціалізації обдарованих дітей. Специфіка спілкування обдарованих дітей з
однолітками, батьками і педагогами.
Особливості розвитку обдарованих дітей. Спільне і відмінне у розвитку
обдарованих дітей. Особливості розвитку пізнавальної сфери обдарованої
дитини. Особливості психосоціального розвитку обдарованих дітей.
Ідентифікація обдарованих дітей. Діагностика обдарованості як
багаторівнева система. Модель ідентифікації обдарованих дітей. Тренінгові
методи виявлення й розвитку обдарованості. Характеристика методів
вивчання дитячої обдарованості. Основні підходи до організації
діагностичного дослідження
обдарованості.
Методики діагностики
обдарованості для педагогів та батьків.
Особливості роботи з обдарованими дітьми. Створення соціальнопедагогічних умов для оптимального виховання і розвитку обдарованої
дитини. Основні напрями розробки змісту освіти обдарованих дітей. Модель
збагачення змісту освіти обдарованих дітей. Дитяча обдарованість і форми
організації навчальної діяльності.
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«ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
Модуль 1. Вступ до психології
• Психологія як наука. Предмет психології як науки. Структура, завдання та
стан сучасної психології. Структура психологічних явищ. Значення
психологічних знань для навчання і виховання дітей. Місце психології
в
«.
системі наук. Диференціація психології на окремі наукові галузі.
• Історія становлення психології як науки. Психологія як наука про душу.
Поняття про анімізм та гілозоїзм. Внесок античних філософів та лікарів у
становлення психологічної науки. Розуміння психології як науки у
середньовіччі та в епоху Відродження. Особливості першого етапу
становлення психологічної науки. Психологія як наука про свідомість.
Погляди Р. Декарта, Б. Спінози, Г. Лейбніца, Т. Гоббса на душу та тіло
людини. Виникнення асоціативної психології. Розвиток психологічної думки
у Києво-Могилянській академії та Київській духовній академії. Вплив
природничих наук на розуміння предмета психології у другій половині XIX
ст. Основні програми розвитку психології як самостійної науки. Особливості
другого етапу становлення психологічної науки. Психологія як наука про
поведінку, несвідомі психічні явища та цілісні структури психіки. Поведінка
як основний предмет психології. Теорія діяльності. Несвідомі психічні
явища як предмет вивчення психології. Особливості третього етапу
становлення психологічної науки. Психологія як наука про пояснення та
розуміння психіки Особливості четвертого етапу становлення психологічної
науки.
• Методи
загальної
психології.
Теоретико-методологічні
основи
психологічної науки: методологія, принципи, методи дослідження. Методи
пояснення психіки людини. Теоретичні методи: моделювання. Організаційні
методи: метод поперечних зрізів, метод поздовжніх зрізів (лонгітюд).
Емпіричні методи: спостереження, експеримент, опитування, бесіда,
інтерв’ю, анкетування, аналіз продуктів діяльності, тести. Методи
опрацювання даних. Інтерпретаційні методи: генезис ний метод, структурний
метод. Методи розуміння психіки людини. Метод емфатичного слухання.
Метод ідентифікації, метод інтерпретації внутрішнього світу. Методи впливу
на психіку людини. Психотерапія. Психокорекція. Психотренінг.
Психологічне консультування.
• Природа та сутність психіки людини. Умови та чинники формування
психіки людини. Внутрішні умови: фізіологічні, психологічні. Зовнішні
умови: природне середовище, соціально-історичне. Біологічні (спадковість,
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вродженість) та соціальні (творча діяльність людини, мовлення). Фізіологічні
механізми психіки. Головні властивості та функції психіки: єдність свідомого
і несвідомого, ідеального і матеріального, суб’єктивного і об’єктивного,
частини і цілого, стану і процесу, біологічного і соціального. Свідома сфера
прояву психіки людини. Свідомість та її особливості. Самосвідомість.
Функції самосвідомості: самопізнання (самоспостереження, самооцінка),
самоприйняття, самоконтроль, самовдосконалення. Несвідома сфрра прояву
психіки. Структура психіки за З.Фройдом.
Модуль 2. Пізнавальні психічні процеси
• Відчуття. Поняття про відчуття: відчуття як первинна форма орієнтування
організму в довкіллі. Фізіологічна основа відчуттів: органи чуття,
аналізатори, рецептори. Адекватні і неадекватні подразники. Класифікація та
види відчуттів. Екстероцептивні: дистантні (зорові, слухові, нюхові),
контактні (смакові, больові, тактильні). Інтероцептивні (органічні відчуття)
Пропріоцептивні (кінестетичні, статичні). Закономірності відчуттів: пороги
чутливості, адаптація, взаємодія відчуттів, сенсибілізація, синестезія,
контраст. Властивості відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість, просторова
локалізація.
• Сприймання. Поняття про сприймання. Природа сприймання. Взаємозв'язки
аналізаторів у процесі сприймання. Фізіологічні основи сприймання.
Особливості
сприймання
(предметність,
структурність,
цілісність,
контактність, осмисленість, узагальненість, вибірковість, аперцепція,
динамічний стереотип, установка). Ілюзії сприймання та їх причини.
Класифікація і види сприймання: за провідним аналізатором (зорові, слухові,
нюхові, смакові, дотикові, статичні, кінестетичні); за формами існування
матерії (простору, руху, часу), за метою діяльності(мимовільне, довільне).
• Пам’ять. Поняття про пам’ять. Класифікація і види пам'яті: за часом
збереження матеріалу (сенсорна, короткотривала, довготривала); за
характером психічної активності (образна, словесно-логічна, рухова,
емоційна); за характером участі волі у процесах запам'ятовування і
відтворення матеріалу (мимовільна і довільна), за ступенем розуміння
матеріалу (механічна, логічна). Процеси пам’яті: запам’ятовування
(мимовільне - довільне, механічне - логічне, оперативне). Заучування і
прийоми його організації. Умови ефективності запам’ятовування.
Збереження.
Відтворення (впізнавання, пригадування, згадування).
Забування. Ремінісценція. Ретроактивне і проактивне гальмування. Закон
забування Г. Еббінгауза. Індивідуальні особливості і типи пам’яті.
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• Мова і мовлення. Поняття про мову і мовлення. Функції мовлення:
комунікативна, експресивна, сигніфікативна, планування, суспільноісторична. Фізіологічні механізми мовної діяльності. Види мовлення:
зовнішнє
(усне,
монологічне,
діалогічне; письмове;
афективне),
егоцентричне, внутрішнє. Механізми мовлення. Особливості мовлення:
змістовність, зрозумілість, виразність, дієвість.
• Мислення. Поняття про мислення. Чинники, які впливають начислення.
Види мислення та їх класифікація. За характером об’єкта мисленнєві
діяльності (практично-дійове, наочно-образне, репродуктивно-образне,
понятійне), за ступенем новизни й оригінальності (репродуктивне,
продуктивне, творче), за характером задач (теоретичне, практичне), за
способом дії (вербальне, невербальне), за розгорненням (дискурсивне,
інтуїтивне), за ступенем реальності (реалістичне, аутистичне), за впливом на
емоційну сферу людини (позитивне, негативне). Мисленнєві операції
(порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація,
класифікація, систематизація). Логічні форми мислення як продукти
мисленнєвого процесу: поняття, судження, умовиводи.
• Уява. Поняття про уяву. Уява і творчість. Функції уяви (антиципуюча,
пізнавальна, емоційна, захисна, регулююча, контрольно-коригуюча,
естетична, перевтілення). Процеси, основні прийоми створення образів уяви
(аглютинація, доповнення, комбінування, гіперболізація, акцентування,
літота, якісне перетворення, типізація, схематизація, перенесення, аналогія,
реконструювання). Класифікація та види уяви: за змістом (художня, наукова,
технічна), за характером психічної активності (активна, пасивна), за
характером цілей діяльності (мимовільна, довільна), за ступенем реальності
(реалістична, фантастична), за ступенем новизни (репродуктивна, творча), за
характером образів (конкретна, абстрактна), за провідним психічним
процесом (інтелектуальна, емоційна). Мрія як особливий
вид уяви.
Індивідуальні особливості уяви (широта, змістовність, сила, яскравість,
повнота, стійкість, різносторонність, реалістичність, дієвість).
• Увага. Поняття про увагу. Функції уваги. Види уваги: за характером цілей
діяльності (мимовільна (пасивна), довільна (активна), післядовільна); за
спрямованістю (зовнішня, внутрішня); за формою організації (індивідуальна,
групова, колективна); за ступенем соціалізації (природна, соціальна); за
ступенем регуляції (безпосередня, опосередкована); за орієнтацією на
психічні процеси (чуттєва, інтелектуальна). Властивості уваги: концентрація,
розсіяність, стійкість, коливання, переключення, розподіл, обсяг.
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Модуль 3. Персонологія
• Психологія особистості. Поняття особистості у психології. Людина, індивід,
особистість, індивідуальність. Склад і структура особистості. Піраміда
потреб за А.Маслоу. Ціннісні орієнтації особистості. Формування та
розвиток особистості. Соціалізація та інтерналізація. Захисні механізми
особистості: витісненя, проекція, ідентифікація, заперечення, раціоналізація,
реактивне утворення, регресія, заміщення, ізоляція, сублімація.
• Темперамент. Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про
темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. Тип вищої нервової
діяльності і темперамент. Психологічна характеристика та властивості типів
темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік. Особистість і
темперамент: проблеми виховання, навчання і професійної діяльності.
• Характер. Поняття про характер. Природні і соціальні передумови
формування характеру. Структура характеру. Провідні риси характеру
(емоційно-вольові, когнітивно-пізнавальні (інтелектуальні), моральноціннісні, мотиваційні). Акцентуації рис характеру.
• Здібності. Поняття про здібності. Природні і соціальні передумови
здібностей. Структура здібностей: загальні та спеціальні здібності. Здібності,
обдарованість, талант, геніальність, майстерність. Формування та розвиток
здібностей.
Модуль 4. Особистість в соціальному оточенні. £моційно-вольова сфера
людини
• Соціально-психологічні основи спілкування. Поняття про спілкування.
Структура спілкування: комунікативний, інтерактивний, перцептивний
компоненти. Функції спілкування. Механізми міжособистісного спілкування:
ідентифікація, соціальна рефлексія, стерео типізація. Види спілкування: за
контингентом учасників (міжособистісне, особистісно-групове, міжгрупове),
за
спрямованістю
(соціально-орієнтоване,
предметно-орієнтоване,
особистісно-орієнтоване), за способом реалізації (формальне, неформальне),
за тривалістю (короткотривале, довготривале), за замученістю (безпосереднє,
опосередковане), за завершеністю (завершене, незавершене). Засоби
спілкування. Невербальні засоби спілкування: тембр голосу, поза, жести,
хода, візуальний контакт. Форми спілкування: анонімне; функціональнорольове; педагогічне. Ефективність та стилі спілкування («спільна
творчість»,
«дружня
прихильність»,
«загравання»,
«залякування»,
«дистанція», «менторський»).
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• Соціальна психологія групи. Поняття про соціальну групу. Позиція та
статус людини в групі. Класифікація груп у психології: за формою існування
(реальні, умовні), способом утворення (формальні, неформальні), рівнем
згуртованості (дифузні, асоціації, корпорації, колектив), розміром (малі,
великі). Етапи та параметри розвитку малої групи. Феноменологія малих
груп. Психологічні феномени у великих групах.
• Емоції і почуття. Поняття про емоції і почуття. Функції емоцій ч почуттів.
Психологічні теорії емоцій, їхня фізіологічна основа. Класифікації емоцій і
почуттів: за рівнем організації (нижчі, вищі емоції), забарвленістю
(позитивні, негативні), характером впливу на життєдіяльність людини
(активні, пасивні), ступенем розвитку (прості, складні). Види почуттів
залежно від потреб і цілей: альтруїстичні, комунікативні, глоричні, моральні,
інтелектуальні, естетичні. Форми переживання емоцій і почуттів: емоційний
тон відчуттів, настрій, пристрасть, афект, натхнення, апатія, фрустрація,
емоційне вигорання, емпатія.
• Психологічна характеристика діяльності та активності людини.
Діяльність як психологічна проблема. Поняття про діяльність як вияв
фізичної і психічної активності. Структура діяльності. Внутрішня організація
діяльності: мотиваційна, цільова, інструментальна. Зовнішня організація
діяльності: дія, поведінка, операції. Інтеріоризація та екстеріоризація. Засоби
діяльності: знання, уміння, навички. Умови формування навичок. Взаємодія
навичок: позитивне перенесення (індукція навичок), негативне перенесення
(інтерференція). Види людської діяльності (спілкування, гра, навчання,
праця), їхнє освоєння і розвиток.
• Воля. Поняття про волк). Ознаки вольової поведінки. Функції волі
(спонукальна і гальмівна; спрямовуюча і регулююча). Вольові дії людини.
Ознаки вольових дій. Етапи вольових дій. Проста вольова дія. Складна
вольова дія. Психологічні механізми вольової регуляції.

«ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
Модуль 1. Вікові особливості розвитку психіки людини від народження до
трьох років
• Вікова психологія як наука. Методи та проблеми вікової психології.
Поняття про вікову психологію та її місце у системі психологічних знань.
Вікова мінливість психічних явищ як об’єкт вікової психології. Зміст та
основні поняття вікової та педагогічної психології. Категорії навчання,
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виховання, віку, розвитку, кризи. Теоретичні проблеми і практичні завдання
вікової психології. Вікова періодизація психічного розвитку людини
Фрідмана-Кулабіна, Е. Еріксона, Л. Виготського. Методологічні засади
вікової психології. Класифікація методів вікової психології. Загальнопсихологічні методи дослідження. Методи діагностики у віковій психології.
Специфіка застосування методів психологічних досліджень у роботі з дітьми.
Методи впливу та корекції властивостей психіки людини. Психологопедагогічний експеримент як особливий метод вікової психології.
• Закономірності розвитку психіки людини. Умови, фактори та особливості
розвитку психіки людини. Теорії розвитку психіки людини: теорія научіння,
психоаналітичні теорії, когнітивні та гуманістичні теорії. Вікова періодизація
психічного розвитку людини. Вікова періодизація психічного розвитку
Е.Еріксона та С.Рубінштейна. Особливості психічного розвитку дітей різних
вікових груп.
• Розвиток психіки людини у пренатальний період. Психічний розвиток
дитини в утробному стані. Фази ембріонального розвитку дитини. Вроджені
особливості новонародженого та їх значення у процесі адаптації дитини до
оточуючого середовища. Встановлення стосунків між новонародженим та
батьками. Особливості переживань батьків, що очікують дитину.
• Психологічні особливості новонародженого та немовляти. Розвиток
психіки дитини в ранньому віці. Розвиток психіки дитини в період
новонародженого.
Криза
новонародженого,
новоутворення
кризи.
Формування психічних процесів та моторних навичок новонародженого та
немовляти. Вікові особливості формування емоційно-вольової сфери у
немовлят. Криза одного ро^у життя дитини, її причини, прояви та шляхи
подолання. Новоутворення кризи одного року. Дитяча шпитальність,
причини та наслідки. Розвиток пізнавальних психічних процесів в ранньому
віці. Тенденції мовленнєвого розвитку дитини раннього віку. Спілкування
дитини в ранньому віці. Вікові зміни у емоційно-вольовій сфері дитини
раннього віку. Формування особистості дитини раннього віку. Формування
самооцінки. Ознаки кризи трьох років за Е.Келлер та шляхи її подолання.
Динаміка провідної діяльності в ранньому дитинстві. Закономірності
психічного розвитку в ранньому дитинстві.
Модуль 2. Вікові особливості розвитку психіки людини від дошкільного
віку до зрілості
• Психологічні особливості дітей дошкільного віку. Формування
пізнавальних психічних процесів у дошкільному віці: формування уяви,
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•

•

•

•

•

завершення формування мовлення, поява довільності. Формування емоційновольової сфери. Становлення особистості, моральних норм, самооцінки
дитини дошкільного віку. Види та значення рольової гри в цьому віці.
Образно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра за правилами. Причини та
наслідки кризи семи років. Готовність дитини до навчання в школі:
інтелектуальна, особистісна, вольова.
Особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку. Адаптаційні
проблеми молодшого школяра. Розвиток пізнавальних психічних процесів
молодших школярів: відчуття, сприймання, пам’яті, мислення, уваги.
Розвиток емоційно-вольової сфери дитини молодшого шкільного віку.
Шкільна тривожність та шкільні страхи. Відносини молодшого школяра з
однолітками та дорослими. Механізми стимуляції батьками успішності
навчання дитини за Г.Крайг.
Психологічні особливості підлітка. Криза підліткового віку. Соціальнопсихологічні та внутрішньо-біологічні причини підліткової кризи, шляхи
подолання кризи підліткового віку. Розвиток пізнавальних психічних
процесів, емоцій та волі підлітка. Порушення в розвитку емоційної сфери.
Підліткова депресія. Особливості спілкування у підлітковому віці:
спілкування підлітка з однолітками та з батьками. Розвиток особистості
підлітка. Формування самосвідомості. Формування характеру підлітка та
акцентуації характеру.
Особливості розвитку психіки в юнацькому віці. Криза юнацького віку.
Причини кризи, особливості протікання, наслідки. Формування пізнавальних
психічних процесів в юнацькому віці. Розвиток емоційно-вольової сфери в
юнацькому віці. Формування вищих почуттів. Формування особистості
юнака. Варіанти розвитку особистості юнака. Форми его-ідентичності
юнаків. Пошук сенсу життя. Спілкування юнака. Романтичні та дружні
стосунки. Особливості юнацького кохання. Підготовка до сімейного життя.
Психологічна характеристика дорослості. Тенденції розвитку людини в
дорослому віці. Кризи та сенситивні періоди в дорослому віці. Зміни
пізнавальних психічних процесів у дорослому віці. Особистісні завдання на
етапі середньої дорослості. Батьківські ролі та їх засвоєння. Стиль сімейного
життя. Криза середнього віку: прояви та шляхи подолання.
Психологічна характеристика людей
похилого віку. Загальна
характеристика пізньої дорослості особистості. Стабільність та зміни у пізній
дорослості. Морфо-функціональні зміни в похилому віці. Когнітивні зміни у
похилому віці. Періоди похилого віку, виділені Р. Бернсайдом. Задачі
розвитку у похилому віці. Стосунки з дітьми, онуками, подружнім
партнером. Вихід на пенсію та його наслідки. Відносини людини похилого
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віку з суспільством. Помирання та смерть як психологічні явища. Стадії
помирання за моделлю «Кюблер-Росс».
Модуль 3. Педагогічна психологія як наука
• Педагогічна психологія як наука. Міждисциплінарний зв’язок педагогічної
та вікової психології. Педагогічна психологія у системі лсихологопедагогічних знань. Зв’язок педагогічної та вікової психології. Зв'язок
педагогічної психології з іншими науками (з філософією, з психологією, з
генетичною психологією, з соціальною психологією). Класифікація методів
вікової та педагогічної психології. Засоби педагогічної діагностики та
педагогічного впливу. Структура педагогічної психології. Поняття про
учіння, навчання та виховання. Проблеми сенситивного періоду розвитку.
Зв’язок навчання та виховання, співвідношення соціального та біологічного у
психіці людини.
• Теорії навчання та виховання. Поняття про навчання та научіння.
Соціальний біхевіоризм або теорія соціального научіння. Види научіння:
реактивне научіння (імпринтинг, габітуляція, сенсибілізація, умовно
рефлекторне научіння), оперантне научіння (метод спроб і помилок,
формування реакцій, спостереження, власне наслідування, вікарне научіння),
когнітивне
научіння
(латентне научіння,
вироблення
складних
психомоторних навичок, научіння шляхом інсайту, научіння шляхом
міркувань). Механізми научіння: метод асоціації, розрізнення, узагальнення,
здогад,зворотній зв'язок, підкріплення, інсайт, творчість. Поняття про
навчання. Умови успішного навчання Структура навчальної діяльності.
Мотивація навчання. Взаємодія вчителя і учня, способи активізації
навчальної діяльності школярів. Види навчальної діяльності: за предметним
змістом, за структурою досвіду, що засвоюється, за організацією способу
навчання.
• Навчання у немовлячому та ранньому віці. Поступовий прояв основних
форм навчання, ефективність їх поєднання. Роль слова у навчанні дитини.
Класифікація етапів інтелектуального розвитку дитини за Ж.Піаже. Сфери
розвитку дитини до трьох років за теорією С.Гінгера («Зірка С.Гінгера»).
Фізичний розвиток немовляти. Формування потреби у знаннях,
інтелектуальному розвиткові. Розвиток мовлення у ранньому віці. Розлади
мовлення. Дидактичні ігри. Стилі спілкування дорослих з немовлям.
Закладання основ екстра- та інтровертованості особистості дитини.
• Психологічні основи навчання дошкільнят. Розвиток основних психічних
процесів дитини у дошкільному віці. Поняття про сенсорний еталон. Засоби
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розвитку пам'яті. Етапи розвитку мислення в дошкільному віці. Виявлення та
розвиток здібностей дошкільнят. Дитяча словотворчість та егоцентричне
мовлення. Сензитивний період для вивчення іноземних мов. Гра як основний
засіб мотивації дитини до навчання. Фактори, що зумовлюють готовність
дитини
до
школи:
функціональний,
інтелектуально-пізнавальний,
особистісно-мотиваційний. Навчально-дидактичні ігри.
• Навчання у молодшому шкільному віці. Формування характерологічних
рис особистості в молодшому шкільному віці. Становлення вольової сфери.
Значення праці у формуванні особистості молодшого школяра. Гра як засіб
виховання. Навчальна діяльність як засіб виховання та самовиховання учня.
Формування соціально важливих рис особистості через навчання. Мотивація
навчальної діяльності у молодших школярів, формування пізнавального
інтересу. Взаємозв'язок навчання та виховання на різних етапах становлення
особистості дитини. Здатність до навчання (научуваність). Основні труднощі
у процесі навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку.
• Психологічні основи навчання підлітків та юнаків. Основні напрямки
розвитку старшого школяра. Роль інтелекту у розвитку особистості підлітка.
Мовний та практичний інтелект. Самосвідомість старшого школяра та її
значення у виховному процесі. Розвиток та саморозвиток вольових якостей.
Морально-етичні цінності у свідомості підлітка. Ігри в підлітковому віці.
Етика та психологія сімейного життя у рамках роботи шкільного психолога.
Роль школи у вихованні особистості старшого школяра. ЗМІ як джерело
сприйняття моделей соціальної поведінки.
Модуль 4. Теоретичні та практичні проблеми виховання дітей у різні вікові
періоди
• Основи психологічної роботи з обдарованими дітьми. Поняття про норму
у навчально-виховному процесі. Навчальна неуспішність, її причини.
Обдарованість та її види. Обдарованість, талант, геніальність. Сутність та
природа обдарованості. Загальна обдарованість та її вплив на навчання
дитини. Види спеціальної обдарованості. Прискорене та збагачене навчання
як основні
стратегії навчання
обдарованої дитини.
Проблема
диференційованого навчання. Сучасні технології навчання обдарованої
дитини. Педагог для обдарованої дитини: особистісні та професійні вимоги.
• Теоретичні та практичні проблеми виховання. Виховання дітей у різні
вікові періоди. Поняття про виховання. Основні моральні категорії.
Проблеми процесу виховання. Рівні виховання. Критерії вихованості.
Виховання немовляти. Формування соціально важливих якостей у дитини в

22

ранньому віці (самооцінка, рівень домагань, потреба в досягненні успіху,
честолюбність, самостійність). Моральне виховання дитини у ранньому віці,
виховання дитини у дошкільному віці. Виховання дитини у домашній праці
та навчанні: психогігієнічне, економічне, екологічне та моральне виховання.
Специфіка виховання підлітків та юнаків.
• Особистість педагога. Педагог у сучасному суспільстві, його роль і місце.
Психологічні вимоги до особистості педагога (професійна самосвідомість,
стресостійкість, професійна відповідальність). Мотивація педагогічної
діяльності. Внутрішня та зовнішня мотивація до педагогічної діяльності.
Особистісні якості ефективного педагога. Педагогічні здібності. Загальні та
спеціальні педагогічні здібності та їх розвиток.
Психологічна
характеристика педагогічної майстерності і стилів педагогічної діяльності.
Завдання і цілі педагогічної діяльності. Характеристика педагогічного
спілкування. Функції педагогічного спілкування. Ефективність педагогічного
спілкування.
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Перелік питань до державного іспиту з соціальної педагогіки та психології
Теоретична частина
1. Соціальна педагогіка як наука. Предмет, завдання, функції соціальної
педагогіки.
2. Виникнення та становлення соціальної педагогіки як науки та практичної
діяльності. Сучасний стан та перспективи розвитку соціальної педагогіки в
Україні.
3. Соціалізація як соціально-педагогічне явище, її складові. Етапи, фактори,
агенти, засоби і механізми соціалізації людини.
4. Сутність понять «середовище» та «соціальне середовище», їх типи.
Особливості впливу мікро- та макросередовища на особистість в процесі її
соціалізації.
5. Сутність соціального виховання. Мета та завдання соціального виховання.
Суб’єкти соціального виховання, основні напрями їх діяльності. Виховні
організації і соціальне виховання. Типологія та основні функції виховних
організацій у процесі соціалізації особистості.
6. Значення понять «норма» і «відхилення від норми» у соціальній педагогіці.
Вплив стану здоров’я і відхилень у здоров’ї дитини на процес її розвитку.
7.Моделі ставлення суспільства до осіб з обмеженими можливостями.
Державна система соціального захисту дітей з особливими потребами та їх
сімей в сучасній Україні. Основні функції соціально-педагогічної роботи в
умовах інклюзивної освіти.
8. Поняття про принципи соціально-педагогічної діяльності. Характеристика
системи принципів соціально-іїедагогічної діяльності.
9. Методи соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика.
10. Професійна етика соціального педагога, її зміст і структура. Вимоги до
особистості соціального педагога як фахівця.
11. Нормативно-правова база соціально-педагогічної діяльності. Державні
нормативно-правові документи як основа соціально-педагогічної діяльності.
12. Управлінська культура соціального педагога. Документація соціального
педагога та особливості її ведення. Планування як функція соціальнопедагогічного управління. Сутність і мета планування роботи соціального
педагога. Види планів соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика.
13.Інфраструктура соціально-педагогічної діяльності. Специфіка діяльності
соціального педагога у різних установах. Загальні і специфічні функції
соціального педагога.
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14. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи. Функції, типи та основні
параметри сучасної сім'ї. Соціальний статус і структура соціальної адаптації
сім'ї, вивчення соціальним педагогом сім'ї.
15. Робота соціального педагога у школі, її завдання, напрями. Права і обов’язки
шкільного соціального педагога. Планування і документація соціальнопедагогічної роботи в школі. Взаємодія соціального педагога з позашкільними
освітньо-виховними закладами.
16. Поняття про заклади інтернатного типу, їх види та функції. Основні
проблеми та труднощі, з якими зіштовхуються вихованці закладів інтернатного
типу. Особливості соціально-педагогічної діяльності у школах-інтернатах.
Деінституалізація як соціальний процес.
17. Система центрів соціальних служб для молоді України, їх структура та зміст
роботи. Особливості соціального становлення молоді в сучасних умовах.
Найважливіші соціальні проблеми молоді. Особливості соціальної роботи з
$
молоддю.
18. Форми соціально-педагогічної підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківської опіки. Усиновлення, опіка, піклування як альтернатива державного
закладу піклування.
19. Волонтерство у соціально-педагогічній роботі. Характеристика основних
груп волонтерів, які здійснюють соціально-педагогічну роботу.
20. Прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу в системі захисту дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Поняття та основні завдання
соціального супроводу прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.
План соціального супроводу. Фази входження дитини в сім’ю.
21. Девіантна поведінка дітей та молоді як соціально-педагогічна проблема.
Поняття, причини і види девіантної поведінки дітей та молоді.
22. Сутність поняття соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки
підлітків і молоді. Мета та завдання профілактики. Принципи здійснення
профілактичної роботи, їх функції. Типи профілактики, їх характеристика.
23. Насильство як соціальна проблема. Види насильства, їх характеристика.
Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали насильства.
24. Булінг як прояв насильства у дитячому середовищі. Прояви булінгу.
Соціально-педагогічна профілактика булінгу в дитячих колективах.
25. Обдарованість як соціально-педагогічна проблема. Поняття, види, ознаки,
компоненти обдарованості. Вплив різних факторів на розвиток особистості.
Особливості розвитку обдарованих дітей. Ідентифікація обдарованих як
соціально-педагогічна проблема.
26. Об’єкт та предмет загальної психології. Психологія в системі сучасних наук.
27. Класифікація методів загальної психології.
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28. Свідома та несвідома сфери прояву психіки людини.
29. Поняття про відчуття. Види відчуттів та їх класифікація.
30. Поняття про сприймання. Класифікація та види сприймання.
31. Поняття про пам’ять та її основні функції. Види пам’яті та їх класифікація.
32. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності людини. Види мислення
та їхня класифікація.
33. Поняття про мовлення та мову. Характеристика видів мовлення. ..
34. Поняття про увагу та її основні функції. Характеристика різновидів і форм
уваги.
35. Поняття про уяву. Характеристика функцій уяви. Види уяви та їх
класифікація.
36. Потреби, мотиви та ціннісні орієнтації особистості. Ієрархія особистісних
потреб за А. Маслоу.
37.Поняття про
темперамент.
Теорії
темпераменту.
Психологічна
характеристика типів темпераменту.
38. Поняття про характер та його провідні риси. Чинники формування
характеру. Акцентуації характеру та їх класифікація.
39. Поняття про здібності. Характеристика видів здібностей.
40. Періодизація життєвого розвитку людини. Поняття про кризові та
сензитивні періоди в житті людини.
41. Розвиток психічних процесів та емоційно-вольової сфери в ранньому
дитинстві. Криза трьох років та шляхи її подолання.
42. Психологічна готовність дошкільників до навчальної діяльності.
43. Психологічні особливості дошкільного віку. Характеристика кризи семи
років. Гра як особливий вид діяльності в дошкільному віці.
44.Особливості емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Шкільна
тривожність та шкільні страхи.
45. Криза підліткового віку та шляхи її подолання. Розвиток психічних процесів,
емоцій та волі підлітка.
46. Формування та розвиток самосвідомості старшого школяра. Криза
юнацького віку.
47. Психологічні вимоги до особистості педагога. Загальні та спеціальні
педагогічні здібності. Стилі педагогічної діяльності.
48. Поняття про спілкування. Структура спілкування. Види спілкування.
Бар’єри у спілкуванні.
49. Конфлікт та його ознаки. Причини та види конфліктів. Динаміка конфлікту.
Способи розв'язання конфліктів.
50. Емоції та почуття. Види емоцій та почуттів. Любов та дружба як соціальнопсихологічний феномен.
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Практична частина
1. Дайте поради батькам учениці 2-го класу у взаємодії яких з дитиною є чітко
виражена гіперопіка.
2. Основні стилі спілкування та їхня ефективність у різних видах діяльності.
3.Захисні механізми особистості, їх позитивна та негативна роль у
функціонуванні особистості.
4. Психолого-педагогічний експеримент як метод вікової та педагогічної
психології.
5. Розкрийте зміст понять «навчання», «виховання» та «учіння». Дайте
порівняльну характеристику цим поняттям.
6. Поясніть природу шкільних страхів молодшого школяра, зазначте їх причини
та шляхи подолання.
7. Вкажіть усі вікові кризи, які долає особистість в процесі свого психічного
розвитку. Зазначте великі та малі вікові кризи.
8. Які методи, методики ви будете використовувати, щоб вивчити особистість,
тип сім'ї, взаємовідносини у сім'ї?
9. Поняття про обдарованість та її природу. Талант та геніальність. Види
обдарованості. Вчитель для обдарованої дитини.
10. Фактори, які визначають відтермінування та прискорення підліткової кризи.
Поясніть можливі наслідки для особистості, що розвивається, відтермінування
підліткової кризи.
11. Поясніть причини завищеної самооцінки в юнацькому віці. Вкажіть
особливості особистості юнака* що робить його подібним до дітей дошкільного
віку.
12. Вкажіть основні шляхи подолання кризи середини життя. Роль кризи у
процесі формування особистості.
13. Розкрийте стан інтеграції осіб з особливими потребами на одній з баз
практики (за вибором).
14. Розробіть тематику морально-етичних бесід з старшокласниками з питань
профілактики негативних звичок.
15. Дайте визначення поняттю «пізнавальний інтерес». Вкажіть його значення у
процесі навчання дитини.
16. Вкажіть роль та позицію батьків у подоланні дитиною проявів кризи
третього року життя.
17. Розробіть план роботи соціального педагога з хлопцем 11 р., який перейшов
з іншої школи та має проблеми адаптації у новому класі.
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18.Запропонуйте форми роботи з підлітками щодо профілактики булінгу в
дитячому середовищі.
19. Складіть план консультаційної роботи з батьками обдарованої дитини, які
не помічають її успіхів та досягнень.
20. Сплануйте соціально-педагогічну роботу з хлопцем 13 р., який не має у класі
друзів.
21. Складіть план роботи соціального педагога з надання допомоги сім’ї, яка
має дитину,з вадами розвитку.
22. Розкрийте можливі варіанти використання артпедагогіки та арттерапії у
роботі з дітьми з особливими потребами.
23. Проаналізуйте соціально-педагогічну ситуацію, що може скластись у
неповній сім’ї (взаємовідносини, проблеми). Зробіть відповідні висновки.
24. Розкрийте алгоритм роботи соціального педагога з учнем 4-го класу, який
відстає у навчанні.
25. Дайте визначення поняттю «сюжетно-рольова гра». Вкажіть психологічні
фактори, що впливають на розвиток ігрової діяльності дошкільника.
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