
ЗАВДАННЯ  ДО  ККР (приклади) 
 

Варіант 1. 
1. Метод вимірювання того чи іншого психічного явища, за рахунок чого відбувається 

кількісна та якісна його оцінка – це: 
а) метод експерименту; б) психодіагностичний метод; в) метод спостереження;  
г) малюнкові тести 
2. Якому стилю поведінки в конфліктній ситуації може відповідати гасло: «Щоб ти виграв, я 

повинен програти»? 
Варіант 2. 

1. Психологічний тренінг як активний метод викладання може бути успішно застосований: 
а) з метою формування у студентів конкретних навичок практичної роботи; б) з метою 

засвоєння знань; в) з метою покращення міжособистісних стосунків у студентській групі. 
2. Надайте психологічний аналіз основних криз студентського віку. 

Варіант 3. 
1. Педагогічні здібності характеризуються наступною структурою властивостей: 
а) особливості творчої уяви і мислення, яскраві образи та уявлення, розвиток естетичних 

почуттів та відчуття мови; б) властивості, які забезпечують відносну легкість при оволодінні 

новим досвідом; в) вміння узагальнювати, гнучкість мисленнєвих процесів; г) тактовність, 

спостережливість, любов до людей, потреба у передаванні знань; д) особливості творчої уяви і 

мислення. 
2. Надайте психологічну характеристику діалогічного спілкування як засобу взаємодії 

викладача і студента у навчальній діяльності. 
Варіант 4. 

1. Педагогічна психологія – це галузь психології, яка вивчає: 
а) закономірності поведінки і діяльності людей, зумовлені фактом їх включення у соціальні 

групи; б) психологічні закономірності управлінської діяльності; в) психологічні особливості 

творчої діяльності людей; г) психологічні проблеми навчання і виховання. 
2. Надайте визначення та психологічну характеристику професіоналізму викладача вищої 

школи. 
Варіант 5. 

1. Головним мотивом дійсно педагогічної спрямованості особистості є: 
а) наявність педагогічної освіти; б) педагогічне покликання, тобто потреба у обраній 

діяльності; в) досконале знання предмету, який вона викладає; г) інтерес до змісту педагогічної 

діяльності. 
2. Визначити психологічні характеристики студентської групи та студентського колективу. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
 
1. Об’єкт, предмет і завдання психології вищої школи. 
2. Основні категорії психології вищої школи. 
3. Психологічна характеристика студентського віку як періоду пізньої юності або ранньої 

дорослості. 
4. Психологічні кризи студентського віку. 
5. Вищий навчальний заклад як провідний фактор соціалізації особистості майбутнього фахівця з 

вищою освітою. 
6. Адаптація студента до навчання у вищій школі, її види і типи. 
7. Типологічні особливості студентів. 
8. Психологічні особливості студентської групи та її структура. 
9. Розвиток студентської групи. Характеристика студентського колективу. 
10. Міжособистісні стосунки у студентській групі. 
11. Проблема лідерства у студентському колективі. 
12. Психологічні особливості студентського самоврядування. 
13. Спілкування викладача зі студентами як форма педагогічної взаємодії. 
14. Труднощі та бар’єри у професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і студентів. 
15. Психологічна характеристика діалогічного спілкування. 
16. Протиріччя і конфліктні ситуації у педагогічній взаємодії та засоби їх врегулювання. 
17. Особливості педагогічного конфлікту. 
18. Умови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту у взаєминах викладачів і 

студентів. 
19. Способи вирішення педагогічних конфліктів. 
20. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача вищої школи. 
21. Педагогічна творчість та її особливості. 
22. Особистісно-професійні якості викладача вищої школи та засоби їх формування і розвитку. 
23. Психологічні умови ефективності діяльності викладача вищої школи. 
24. Шляхи підвищення педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу. 
25. Активні методи навчання у вищій школі та критерії їх ефективності. 
26. Професійна «Я-концепція» педагога вищої школи та її структурні складові. 


