
Пакет контрольних завдань  

для проведення ректорської контрольної роботи 

 з дисципліни «Актуальні проблеми дитячої психології» 

для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта 

(518 Б/К група) 

1 семестр 2019-2020 навчальний рік 

 

Контрольні питання  

 

1. Предмет дитячої психології. Методологічні засади дитячої психології. 

2. Методи дитячої психології.  

3. Структура, функції і завдання дитячої психології.  

4. Місце дитячої психології в системі психологічних наук. 

5. Виникнення і розвиток дитячої психології в Україні. Актуальні проблеми дитячої 

психології в Україні. 

6. Характеристика когнітивно-генетичної теорії (Ж.Піаже, А.Валлон).  

7. Епігенетична  теорія  розвитку  особистості ( Е.Еріксон).  

8. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  (Г.С.Костюк). 

9. Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

10. Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток дитини (Д. Ельконін).  

11. Суперечності розвитку.  

12. Детермінанти психічного розвитку. 
13. Проаналізувати умови психічного розвитку новонародженої дитини в сім’ї. 
14. Проаналізувати умови психічного розвитку дитини-немовляти в сім’ї. 
15. Проаналізувати умови психічного розвитку дитини раннього віку в сім’ї. 
16. Проаналізувати умови психічного розвитку дитини дошкільного віку в сім’ї. 
17. Проаналізувати гендерну роль батька у психічному розвитку хлопчика дошкільного віку. 
18. Проаналізувати гендерну роль матері  у психічному розвитку дівчинки  дошкільного віку. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Варіанти ректорської  контрольної  роботи 

 з дисципліни «Актуальні проблеми дитячої психології» 

 

 

Варіант 1 

1. Предмет дитячої психології. Методологічні засади дитячої психології. 

2. Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  (Е.Еріксон).  

3. Проаналізувати умови психічного розвитку новонародженої дитини в сім’ї. 
Варіант 2 

1. Методи дитячої психології.  

2. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  (Г.С.Костюк). 

3. Проаналізувати умови психічного розвитку дитини-немовляти в сім’ї. 
Варіант 3 

1. Структура, функції і завдання дитячої психології.  

2. Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

3. Проаналізувати умови психічного розвитку дитини раннього віку в сім’ї. 
 

Варіант 4 

1. Місце дитячої психології в системі психологічних наук  

2. Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток дитини (Д. Ельконін).  

3. Проаналізувати умови психічного розвитку дитини дошкільного віку в сім’ї. 
 

Варіант 5 

1. Виникнення і розвиток дитячої психології в Україні. Актуальні проблеми дитячої 

психології в Україні. 

2. Суперечності розвитку.  

3. Проаналізувати гендерну роль батька у психічному розвитку хлопчика дошкільного віку. 
 

Варіант 6. 

1. Характеристика когнітивно-генетичної теорії (Ж.Піаже, А.Валлон).  

2. Детермінанти психічного розвитку. 
3. Проаналізувати гендерну роль матері  у психічному розвитку дівчинки  дошкільного віку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ректорська контрольна робота 

«Інклюзивна освіта» 

Варіант 1 

 

1. Основні умови успішного запровадження інклюзивної освіти. 

2. Основні функції індивідуальної програми розвитку. 

3. Члени команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами, їхній внесок до процесу створення індивідуальної програми розвитку. 

4. Критерії формування навчальних цілей, які зазначаються в індивідуальній програмі 

розвитку.   

5. Види адаптацій і модифікацій. 

 

 

 

 

Ректорська контрольна робота 

«Інклюзивна освіта» 

Варіант 1 

 

1. Законодавчі та нормативно-правові документи, які регламентують процес 

створення і реалізації індивідуальної програми розвитку. 

2. Структура індивідуальної програми розвитку. 

3. Члени команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами, їхній внесок до процесу створення індивідуальної програми розвитку. 

4. Визначення і приклади адаптацій і модифікацій. 

5. Пріоритетність навчальних цілей для дитини з особливими потребами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (№ 1)  

з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ (ЗАГАЛЬНА, ДИТЯЧА, ПЕДАГОГІЧНА)»  
 

Студента(тки)__________________________________________________групи____

_____  

1 варіант 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

1. Позитивна емоційно-дійова реакція новонародженого на появу дорослого, 

особливо на голос матері, її обличчя, дотики – це:  

а) соціальна ситуація розвитку 

б) комплекс пожвавлення 

в) вікова криза 

2. Особливе поєднання внутрішніх процесів і зовнішніх умов психічного розвитку 

індивіда, типове для представників певного вікового періоду:   

а) соціальна ситуація розвитку 

б) комплекс пожвавлення 

в) вікова криза 

3.Предметом вікової психології є: 

а) психологічні закономірності розвитку дитини; 

б) психологічні механізми взаємодії вчителя і учня; 

в) зміни особистості у процесі і результаті навчання і виховання. 

4. Діяльність, яка обумовлює найголовніші зміни в окремих психічних процесах, 

в особистості дитини в цілому і в якій зароджуються нові форми діяльності: 
А. предметна діяльність 

Б. ігрова діяльність 

В. провідна діяльність. 

5. Порушення дитячого психічного та особистісного розвитку як результат 

відокремлення дитини від матері: 

а) егоцентризм; 

б) егоїзм; 

в) госпіталізм; 

6. Що є провідною діяльністю немовляти у І півріччі її життя: 

а) безпосередньо-емоційне спілкування дитини і матері. 

б) ситуативно-особистісне спілкування. 

       в) предметно-маніпулятивна діяльність. 

7. Відкриття егоцентризму дитячого мислення належить:  
а) Л. С. Виготському;  

б) Д. Б. Ельконіну; 

в) Е. Еріксону;  

г) Ж. Піаже. 

8. Ігрова діяльність є провідною діяльністю у: 

а) молодшому шкільному віці;  

б) ранньому віці; 

в) дошкільному віці. 

9. Спонукання людини до активності, пов’язане з намаганням задовольнити 

певні потреби: 
а ) мотив; 



б) рефлексія ; 

в) ігрова діяльність ; 

10. Якщо еволюційне завдання періоду від трьох до шести-семи  років не вирішено, 

то розвивається: 
а) Недовіра. 

б) Почуття провини. 

в) Почуття неповноцінності. 

г) Почуття сорому. 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

 

1. Дайте характеристику першого (немовлячого періоду) за Е.Еріксоном. 
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2. Дайте порівняльну характеристику методу поперечних та повздовжніх зрізів.  
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III рівень (продуктивно-синтетичний) 

 

1. Розкрийте прикладний аспект для педагогічної практики рішення проблеми 

виділення сенситивних періодів у розвитку.  
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РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (№ 1)  

з дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ (ЗАГАЛЬНА, ДИТЯЧА, ПЕДАГОГІЧНА)»  
 

Студента(тки)__________________________________________________групи____

_____  

2 варіант 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 



1.Метод дослідження, який припускає активне втручання дослідника в діяльність 

досліджуваного з метою створення умов, в яких виявляється досліджуване явище? 

     а) експеримент; 

     б) спостереження; 

   в) тестування 

     2. Коли у новонародженої дитини з’являється слухове зосередження: 

а) на 1-2 тижні життя; 

б) на 2-3 тижні життя; 

в) на 3-5 тижні життя. 

3. Чутливий, оптимально сприятливий до розвитку певних психічних функцій 

відрізок становлення особистості: 

а) соціальна ситуація розвитку; 

б) сенситивний період; 

в)вікова криза. 

4. У новонародженої дитини краще розвинений і більш підготовлений до 

функціонування: 

а) опорно-руховий апарат; 

б) сенсорний апарат; 

в) артикуляційний апарат 

5. Провідною діяльністю немовляти у II півріччі його життя є: 

A)  безпосередньо-емоційне спілкування дитини і матері; 

Б) ситуативно-особистісне спілкування; 

B)  предметно-маніпулятивна діяльність. 

6.Нездатність чи невміння індивіда встати на чужу точку зору. Сприйняття своєї 

точки зору як єдиної існуючої : 

а) егоцентризм ; 

б) егоїзм ; 

в ) его-ідентичність. 

7. Соціальні і психологічні зміни, які вперше виникають на конкретному віковому 

етапі і є найважливішими детермінантами становлення особистості : 

а ) рефлекси; 

б) новоутворення ; 

в) досвід. 

8.Якщо еволюційне завдання періоду від року до трьох не вирішено, то розвивається: 
а) Недовіра. 

б) Почуття провини. 

в) Почуття неповноцінності. 

г) Почуття сорому. 

9. Коли у дитини виникає акт хапання? 

А) у І періоді немовлячого віку; 

Б) у II періоді немовлячого віку; 

В) в один рік. 

10.Діяльність, яка обумовлює найголовніші зміни в окремих психічних процесах, в 

особистості дитини в цілому і в якій зароджуються нові форми діяльності: 

а) сюжетно-рольова гра; 

б) учбова діяльність; 

в) провідна діяльність. 

 

 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

 

1. Дайте характеристику другого періоду (раннє дитинство) за Е.Еріксоном. 
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2. Дайте порівняльну характеристику методу спостереження та експерименту.  
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III рівень (продуктивно-синтетичний) 

 

1. Розкрийте умови психічного розвитку дитини: співвідношення біологічного і 

соціального в психіці. 
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Ректорська контрольна робота 

з курсу: Психологія 

для студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.11 

Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт 

П.І.П. _____________________________________________________________ 

Група_________________________ 

 

І варіант 

І рівень Тестовий 

1. Педантичний тип акцентуації характеру виявляється: 

а) у підвищеній дратівливості, нестриманості, агресивності; 

б) дуже мінливому настрої, балакучості, закохуваності; 

в) надмірній акуратності, “занудливості”, сумлінності, рівному настрої, надійності в 



справах і почуттях; 

г) усі відповіді правильні. 

 

2. Здатність до відтворення минулого досвіду, що виражається здатністю довго зберігати 

інформацію та багаторазово вводити її у сферу свідомості та поведінки називається: 

а) пам’ять 
б) мислення 

в) увага 

г) самосвідомість;

 

3. Відстрочене відтворення раніше сприйнятого, що здавалося забутим називається: 

а) ремінісценція 
б) ейдетизм 

в) індукція 

г) дедукція. 

 

4. Відчуття – це… 

а) відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ 

навколишнього світу; 

б) компонент діяльності, що дозволяє уявити кінцевий результат своєї праці; 

в) сприйняття в процесі практичної діяльності; 

г) уявлення того, що виступало в досвіді. 

 

5. Розрізняють відчуття: 

а) глибинні і зовнішні; 

б) елементарні і складні; 
в) зовнішні і внутрішні; 

г) предметні та об’єктні. 

 

6. Емотивний (емоційний) тип акцентуації характеру можна визначити: 

а) за надмірною чутливістю, дратівливістю; 

б) неконфліктністю або пасивною роллю в конфлікті, що сприймається трагічно; 

в) ретельністю, альтруїзмом, співчуттям, переважанням сумного настрою; 

г) усі відповіді правильні. 

 

7. До якого типу темпераменту відносять людей швидких, іноді навіть поривчастих, із 

сильними почуттями, що швидко загораються, яскраво виражаються у мовленні, міміці, 

жестах, запальних, схильних до бурхливих емоційних реакцій? 

а) холеричного;  

б) сангвінічного;  

в) флегматичного;  

г) меланхолічного. 

 

8. Що є характерним для естетичного почуття людини? 

а) Переживання свого ставлення до красивого або некрасивого. 

б) Переживання задоволення або незадоволення від смачного обіду. 

в) Переживання радості, задоволення від успішно складеного іспиту. 

г) Переживання почуттів до близької людини, здивування, почуття дружби. 

9. Яке твердження щодо емоцій є правильним? 

А) Виразні рухи завжди посилюють емоції. 

Б) Виразні рухи послаблюють емоції. 

В) Виразні рухи є лише зовнішнім виявленням емоцій. 

Г) Виразні рухи є причиною виникнення емоцій. 

 

10. До видів пам’яті відносяться: 

а) преактивна та ретроактивна 

б) розподілена та стійка 
в) довільна та мимовільна 
г) усі варіанти вірні; 

 

ІІ рівень Аналітичний 

1. Розкрийте зміст понять «емоції» та «почуття», охарактеризуйте їх властивості. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Проаналізуйте поняття «воля» у людини.________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ІІІ рівень Практичний (задача) 

Космонавти Валентин Лебедєв та Анатолій Береговий провели разом на орбіті 212 

діб. Ось їхні характеристики: Валентин – людина дуже організована, вольова, цільна, 

методично впорядкована. Дуже емоційний, але твердо володіє собою. Анатолій – більш 

імпульсивний, відкритий, захоплюється ідеями, фонтан пропозицій та ініціатив. 

Небагатослівна стриманість Валентина слугує стрижнем і опорою запальності Анатолія. 

Один мудро скаже два коротких слова, інший – десять запальних, та в результаті вони 

успішно виконали програму польоту, причому, як вважають фахівці, також завдяки 

сумісності характерів. 

Про які властивості темпераменту космонавтів йдеться? На чому ґрунтується 

сумісність темпераментів? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

Ректорська контрольна робота 

з курсу: Психологія 

для студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.11 

Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт 

П.І.П. _____________________________________________________________ 

Група_________________________ 

 

ІІ варіант 

І рівень Тестовий  

1. Характер - індивідуальне поєднання найбільш стійких, істотних особливостей 

особистості, що виявляються у певному ставленні: 

а) до себе - ступінь вимогливості, критичності, самооцінки; 

б) інших людей - егоїзм або альтруїзм, жорстокість або доброта, неправдивість та ін.; 

в) дорученої справи - організованість, працьовитість або лінощі, ступінь відповідальності 

тощо; 

г) усі відповіді правильні. 

 

2. До видів пам’яті відносяться: 

а) преактивна та ретроактивна 

б) розподілена та стійка 
в) довільна та мимовільна 
г) усі варіанти вірні; 

 

3. Форми відтворення: 

а) впізнавання 

б) ремінісценція 

в) згадування 

г) усі варіанти вірні 

 

4. Види відчуттів відображають… 

а) найважливіші людські якості. 

б) своєрідність тих стимулів, які їх 

породжують; 

в) способи надходження інформації до 

мозку; 

г) уявлення кінцевого результату своєї 

праці; 

 

5. Метод психологічної діагностики, що використовує стандартизовані питання та задачі, 

що мають певну шкалу значень: 

а) бесіда; 

б) анкета; 
в) тест; 

г) психоаналіз 

 

6. Демонстративний тип акцентуації характеру виявляється: 

а) у вираженому прагненні бути в центрі уваги і досягати своїх цілей будь-якою ціною; 

б) високій пристосовуваності до людей; 

в) спроможності захопити інших, акторському обдаруванні; 

г) усі відповіді правильні. 

 

7. Прагнення людини налагодити хороші, емоційно позитивні взаємини з іншими людьми, 

називається:  

а) мотив афіліації;  

б) мотив влади;  

в) мотив відштовхування;  

г) тенденція до агресії. 

 

8. У якому рядку названо тільки почуття? 

а) Гнів, страх, радість, почуття власної 

гідності. 

б) Любов, незадоволення, спрага, туга. 

в) Совість, ненависть, біль, презирство. 

г) Сором, симпатія, бажання, кохання. 

 



 

9. В якому з наведених варіантів названі лише інтелектуальні почуття? 

а) Любов до знань, почуття нового, допитливість, радість пізнання. 

б) Здивування, сумнів, захоплення, сором, нудьга, гумор, 

задоволення. 

в) Допитливість, любов до прекрасного, захоплення, сумнів, 

настрій. 

г) Любов до знань, нудьга, радість пізнання, впевненість, характер.  

 

10. До якого типу темпераменту відносять людей швидких, іноді навіть поривчастих, із 

сильними почуттями, що швидко загораються, яскраво виражаються у мовленні, міміці, 

жестах, запальних, схильних до бурхливих емоційних реакцій? 

а) холеричного;  

б) сангвінічного;  

в) флегматичного;  

г) меланхолічного. 

 

ІІ рівень Аналітичний 

1. Охарактеризуйте типи темпераменту.___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Проаналізуйте структуру характеру.____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ІІІ рівень Практичний (задача)  

Група студентів мала охарактеризувати свого товариша, використовуючи лише 

прислівники. В результаті було отримано такий ряд слів: стриманий, серйозний, емоційно 

стійкий, сумлінний, ініціативний, чутливий, чуйний, творчий, активний. 

Які з цих слів описують характер, а які темперамент? Як це можна визначити?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ректорська контрольна робота 

з курсу: Психологія 

для студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.11 

Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт 

П.І.П. _____________________________________________________________ 

Група_________________________ 

 

І варіант 

І рівень Тестовий 

1. Педантичний тип акцентуації характеру виявляється: 

а) у підвищеній дратівливості, нестриманості, агресивності; 

б) дуже мінливому настрої, балакучості, закохуваності; 

в) надмірній акуратності, “занудливості”, сумлінності, рівному настрої, надійності в 

справах і почуттях; 

г) усі відповіді правильні. 

 

2. Здатність до відтворення минулого досвіду, що виражається здатністю довго зберігати 

інформацію та багаторазово вводити її у сферу свідомості та поведінки називається: 

а) пам’ять 

б) мислення 

в) увага 

г) самосвідомість;

 

3. Відстрочене відтворення раніше сприйнятого, що здавалося забутим називається: 

а) ремінісценція 

б) ейдетизм 

в) індукція 

г) дедукція. 

 

4. Відчуття – це… 

а) відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів і явищ 

навколишнього світу; 

б) компонент діяльності, що дозволяє уявити кінцевий результат своєї праці; 

в) сприйняття в процесі практичної діяльності; 

г) уявлення того, що виступало в досвіді. 

 

5. Розрізняють відчуття: 

а) глибинні і зовнішні; 

б) елементарні і складні; 

в) зовнішні і внутрішні; 

г) предметні та об’єктні. 

 

6. Емотивний (емоційний) тип акцентуації характеру можна визначити: 

а) за надмірною чутливістю, дратівливістю; 

б) неконфліктністю або пасивною роллю в конфлікті, що сприймається трагічно; 

в) ретельністю, альтруїзмом, співчуттям, переважанням сумного настрою; 

г) усі відповіді правильні. 

 

7. До якого типу темпераменту відносять людей швидких, іноді навіть поривчастих, із 

сильними почуттями, що швидко загораються, яскраво виражаються у мовленні, міміці, 

жестах, запальних, схильних до бурхливих емоційних реакцій? 

а) холеричного;  

б) сангвінічного;  

в) флегматичного;  

г) меланхолічного. 

 

8. Що є характерним для естетичного почуття людини? 

а) Переживання свого ставлення до красивого або некрасивого. 



б) Переживання задоволення або незадоволення від смачного обіду. 

в) Переживання радості, задоволення від успішно складеного іспиту. 

г) Переживання почуттів до близької людини, здивування, почуття дружби. 

9. Яке твердження щодо емоцій є правильним? 

А) Виразні рухи завжди посилюють емоції. 

Б) Виразні рухи послаблюють емоції. 

В) Виразні рухи є лише зовнішнім виявленням емоцій. 

Г) Виразні рухи є причиною виникнення емоцій. 

 

10. До видів пам’яті відносяться: 

а) преактивна та ретроактивна 

б) розподілена та стійка 

в) довільна та мимовільна 

г) усі варіанти вірні; 

 

ІІ рівень Аналітичний 

1. Розкрийте зміст понять «емоції» та «почуття», охарактеризуйте їх властивості. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Проаналізуйте поняття «воля» у людини.________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ІІІ рівень Практичний (задача) 

Космонавти Валентин Лебедєв та Анатолій Береговий провели разом на орбіті 212 

діб. Ось їхні характеристики: Валентин – людина дуже організована, вольова, цільна, 

методично впорядкована. Дуже емоційний, але твердо володіє собою. Анатолій – більш 

імпульсивний, відкритий, захоплюється ідеями, фонтан пропозицій та ініціатив. 

Небагатослівна стриманість Валентина слугує стрижнем і опорою запальності Анатолія. 

Один мудро скаже два коротких слова, інший – десять запальних, та в результаті вони 

успішно виконали програму польоту, причому, як вважають фахівці, також завдяки 

сумісності характерів. 

Про які властивості темпераменту космонавтів йдеться? На чому ґрунтується 

сумісність темпераментів? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

Ректорська контрольна робота 

з курсу: Психологія 

для студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.11 

Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт 

П.І.П. _____________________________________________________________ 

Група_________________________ 

 

ІІ варіант 

І рівень Тестовий  

1. Характер - індивідуальне поєднання найбільш стійких, істотних особливостей 

особистості, що виявляються у певному ставленні: 

а) до себе - ступінь вимогливості, критичності, самооцінки; 

б) інших людей - егоїзм або альтруїзм, жорстокість або доброта, неправдивість та ін.; 

в) дорученої справи - організованість, працьовитість або лінощі, ступінь відповідальності 

тощо; 

г) усі відповіді правильні. 

 

2. До видів пам’яті відносяться: 

а) преактивна та ретроактивна 

б) розподілена та стійка 

в) довільна та мимовільна 

г) усі варіанти вірні; 

 

3. Форми відтворення: 

а) впізнавання 

б) ремінісценція 

в) згадування 

г) усі варіанти вірні 

 

4. Види відчуттів відображають… 

а) найважливіші людські якості. 

б) своєрідність тих стимулів, які їх 

породжують; 

в) способи надходження інформації до 

мозку; 

г) уявлення кінцевого результату своєї 

праці; 

 

5. Метод психологічної діагностики, що використовує стандартизовані питання та задачі, 

що мають певну шкалу значень: 

а) бесіда; 

б) анкета; 

в) тест; 

г) психоаналіз 

 

6. Демонстративний тип акцентуації характеру виявляється: 

а) у вираженому прагненні бути в центрі уваги і досягати своїх цілей будь-якою ціною; 

б) високій пристосовуваності до людей; 

в) спроможності захопити інших, акторському обдаруванні; 

г) усі відповіді правильні. 

 

7. Прагнення людини налагодити хороші, емоційно позитивні взаємини з іншими людьми, 

називається:  

а) мотив афіліації;  

б) мотив влади;  

в) мотив відштовхування;  

г) тенденція до агресії. 

 

8. У якому рядку названо тільки почуття? 

а) Гнів, страх, радість, почуття власної 

гідності. 

б) Любов, незадоволення, спрага, туга. 

в) Совість, ненависть, біль, презирство. 

г) Сором, симпатія, бажання, кохання. 

 



 

9. В якому з наведених варіантів названі лише інтелектуальні почуття? 

а) Любов до знань, почуття нового, допитливість, радість пізнання. 

б) Здивування, сумнів, захоплення, сором, нудьга, гумор, 

задоволення. 

в) Допитливість, любов до прекрасного, захоплення, сумнів, 

настрій. 

г) Любов до знань, нудьга, радість пізнання, впевненість, характер.  

 

10. До якого типу темпераменту відносять людей швидких, іноді навіть поривчастих, із 

сильними почуттями, що швидко загораються, яскраво виражаються у мовленні, міміці, 

жестах, запальних, схильних до бурхливих емоційних реакцій? 

а) холеричного;  

б) сангвінічного;  

в) флегматичного;  

г) меланхолічного. 



 

ІІ рівень Аналітичний 

1. Охарактеризуйте типи темпераменту.___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2. Проаналізуйте структуру характеру.____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

ІІІ рівень Практичний (задача)  

Група студентів мала охарактеризувати свого товариша, використовуючи лише прислівники. 

В результаті було отримано такий ряд слів: стриманий, серйозний, емоційно стійкий, 

сумлінний, ініціативний, чутливий, чуйний, творчий, активний. 

Які з цих слів описують характер, а які темперамент? Як це можна визначити?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 


