
Модульна контрольна робота з «Вікової психології» 
 
1.   У  якому  з   наведених   нижче  описів  правильно  характеризується   метод 

психологічного спостереження: 
а) дослідження проводилось із застосуванням спеціальної апаратури, але без певного плану 

Й без втручання в хід подій; 
б) дослідник, не порушуючи природного перебігу досліджуваних явищ проводить роботу 

спрямовано й організовано безпосередньо або із застосуванням реєструючої апаратури (кіно, 

магнітофон) і в протоколі фіксує лише факти в такому вигляді, у якому вони виявляються; 
в) дослідник активно втручається в хід подій, проводить роботу цілеспрямовано і 

організовано і фіксує факти в такому вигляді, у якому вони виявляються. 
 
2.   Яке з наведених нижче тверджень розглядається як правильне? Умови життя: 
а) впливають на психічний розвиток дитини через її діяльність; 
б) впливають на психічний розвиток дитини безпосередньо; 
в) не впливають на психічний розвиток особистості. 
 
3.   Яке з наведених положень розглядається як правильне: 
а) навчання й виховання якоюсь мірою випереджають розумовий розвиток; 
б) розумовий розвиток випереджає деякою мірою навчання І виховання; 
в) розумовий розвиток відбувається в єдності з навчанням та вихованням 
 
4.    Виберіть    правильну   відповідь.    Основна   умова   розвитку   рецепторів 

новонародженої дитини — це: 
а) догляд за дитиною; 
б) чіткий режим дня й догляд за дитиною; 
в) одержання зовнішніх вражень; 
г) нормативний фізичний розвиток дитини. 
 
5.   У якому рядку названі всі структурні компоненти сюжетно-рольової гри: 
а) зміст, іграшки, ролі, правила, Ігрові дії; 
б) іграшковий матеріал, гравці, сюжет, зміст, правила? 
 
6.    У якій з колонок усі перелічені подразники сприяють привертанню уваги учнів? 
а) раптовість, сила, тривалість, нерухомість; 
б) сила, монотонність, раптовість, зміна положення в просторі; 
в) сила, контраст з фоном, нерухомість, раптовість; 
г) раптовість, сила, зміна положення тіла в просторі, контраст з фоном. 
 
7.  Яку діяльність називають провідною? Виберіть правильну відповідь: 
а) найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяльність; 
б) діяльність, у зв'язку з якою відбуваються зміни в психіці дитини й підготовка до нового 

етапу розвитку дитини; 
в) діяльність, яка відіграє велику роль у житті дитини. 
 
8.  Основною формою гри в середньому віці є: 
а) сюжетна гра; 
б) гра з правилами; 
в) дидактична гра. 
 
9.  Дитина грається тому, що: 
а) вона усвідомлює корисність гри; 
б) у грі задовольняється її потреба в діяльності; 
в) у неї виникає бажання навчатися. 



 
10.   Яка  з  наведених   нижче   відповідей   правильно  вказує,   на  чию  думку переважно   

орієнтуються      старшокласники,   визначаючи   цінності   власної поведінки? 
а) думку людей, з якими вони спілкуються; 
б) переважно на власну систему ціннісних орієнтацій; 
в) тільки думку близьких друзів. 
 
11. Що таке сензитивний період розвитку? Наведіть приклади 

(напишіть)..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................... 
 
12. На розвиток та формування особистості впливають такі фактори: 
а) спадковість; 
б) діяльність особистості; 
в) виховання; 
г) соціальне середовище; 
д) спілкування особистості; 
е) природне середовище; 
 
13. За спадковістю від батьків до дітей передаються: 
а) знання; 
б) уміння, навички, досвід; 
в) біологічні особливості одного із батьків; 
г) світогляд; 
 
14. У якій з наведених відповідей дається найбільш правильна характеристика методу 

психологічного експерименту: 
а) експериментатор втручається в природний перебіг подій, але не має можливості викликати 

досліджувані явища; 
б)  експериментатор втручається в природний перебіг подій і викликає за бажанням 

досліджувані явища; 
в)  експериментатор не втручається в природний перебіг подій, але відповідні дані одержує 

за допомогою застосованої експериментальної апаратури. 
 
15. Характерними особливостями природного експерименту є те, що: 
а) він дозволяє вивчати всі, без винятку, психічні явища; 
б) піддослідні знають про те, що їх досліджують; 
в) він проводиться у звичайних умовах навчання і виховання; 
 
16. Назвіть вікові кризи дитячого періоду: 
а)……………………………; 
б)……………………………; 
в)……………………………; 
г)…………………………….; 
 
17. назвіть відомі Вам теорії розвитку: 
а)……………………………; 
б)……………………………; 
в)……………………………; 
г)…………………………….; 
 
18. Вікова психологія – це ………………………………………………… (закінчіть фразу). 
 



19. у новонародженої дитини краще розвинений і більш підготовлений до функціонування: 
а) моторний апарат; 
б) сенсорний апарат; 
 
20. Новоутворення періоду новонародженості:  
а) маніпуляція з предметами; 
б) акт реагування на речі; 
в) мовне спілкування; 
г) комплекс пожвавлення; 
д) акт хапання. 
 
21.Назвіть реакцію дитини, звернену до дорослого, яка виявляється в тому, що дитина 

зосереджує погляд на обличчі людини: у малюка з’являється усмішка, воно простягає 

рученятка, інтенсивно перебирає ніжками, енергійно аґукає і т.д.: 
а) зорове зосередження; 
б) зорово-слухове зосередження; 
в) мовне спілкування з дорослими; 
г) комплекс пожвавлення; 
 
22.Що таке госпіталізм 

(напишіть)……………………………………………………………………………………………

…………. 
Які форми, появи, причини госпіталізму Ви знаєте 

(напишіть)……………………………………………………………………………………………

…………. 
 
23. Що Ви знаєте про особливості розвитку мовлення у перед дошкільників? Який запас слів 

має дитина у два роки, три? (напишіть) 
(у 2р.)……………………….; 
(у 3р.)………………………. . 
 
24. З якого віку в дошкільників з’являється здатність керувати, володіти своєю пам’яттю: 
 
а) молодого дошкільного віку; 
б) середнього дошкільного віку; 
в) старшого дошкільного віку? 
 
25. Назвіть найважливіше новоутворення у сфері мотивації поведінки дітей дошкільного віку 

(напишіть) ………………………………………………………………………………………… . 
 
26. Із якого дошкільного віку дитина починає керувати своїми психічними процесами: 
а) молодшого; 
б) середнього; 
в) старшого? 

 
 


