
Комплексна контрольна робота з дисципліни 

«Вікова психологія» 

Варіант 1 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 

1.Автор культурно-історичної теорії вищих психічних функцій: 
1.П.Ф. Каптерев; 
2.Дж. Локк 
3.Л.С. Виготськи 
 
2.Принцип вікової періодизації: 
1.вербальне научіння; 
2. історизм; 
3. екстеріоризація. 
 
3.Період, який є найбільш сприятливим для розвитку певних психічних структур: 
1.кризовий ; 
2.інтеріоризація; 
3.сензитивний період; 
 
4.Активність особистості - це: 
1.лінія психічного розвитку; 
2.біологічне утворення; 
3.чинник психічного розвитку; 
4.принцип психології. 
 
5.Основна категорія вікової психології: 
1.учіння; 
2.вік; 
3.онтогенез. 
Завдання другого рівня. 

Місце вікової психології в системі психологічної науки. 

Завдання третього рівня. 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки 

Стадії пристосування до смерті…. перерахуйте. 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________  

 

 

 



Комплексна контрольна робота з дисципліни 

« Вікова психологія» 

Варіант 2 

Час проведення – 90 хв. 

 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 

1.«Поперечний зріз» це: 
1.генетичний метод; 
2.комплексний метод; 
3.порівняльний метод. 
 
2. Упертість - це новоутворення (за Л.С.Виготським): 
1.кризи 3 років; 
2.кризи 13 років; 
3.кризи 7 років; 
4.кризи 17 років. 
 
3.Внутрішній план дій - це новоутворення: 
1.дошкільного віку; 
2.середнього шкільного віку; 
3.молодшого шкільного віку; 
4.юнацького віку. 
 
4.Позаситуативно-особистісне спілкування характерне для: 
1.періоду немовляти; 
2.раннього віку. 
3.дошкільного віку. 
 
5.Спостереження – це: 
1.емпіричний метод 
2.комплексний метод; 
3.генетичний метод; 
4.психодіагностичний метод. 
 

Завдання другого рівня. 

Основні проблеми, напрямки  та завдання вікової психології. 

Завдання третього рівня. 

Кризи подружнього життя охарактеризуйте. 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки 

 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________  



Комплексна контрольна робота з дисципліни 

«Вікова психологія» 

Варіант 3 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 

1.Безпосереднє емоційне спілкування – це провідна діяльність періоду: 
1.раннього дитинства; 
2.молодшого шкільного віку; 
3.немовляти; 
4.середнього шкільного віку 
 
2.Предметом вікової психології є: 
1.психологічні закономірності навчання і виховання дітей різного віку; 
2.вікова динаміка психіки людини, онтогенез психічних процесів і психічних властивостей 

особистості людини, яка розвивається; 
3.особливості етапів психічного розвитку людини. 
 
3.Вивчення психіки в онтогенезі – це: 
1.вивчення психіки в розвитку; 
2.вивчення психіки на різних етапах еволюції тваринного світу від найпростіших до людини; 
3.вивчення психіки на різних етапах психічного розвитку людини від народження до старості 
 
4.Яка діяльність не належить до провідної: 
1.рольова гра; 
2.малювання; 
3.навчально-професійна діяльність 
 
5..Яке твердження характеризує підхід Л.C.Виготського до вирішення проблеми 

взаємозв'язку навчання і розвитку? 
1.навчання йде за розвитком; 
2.змінюючи методи і зміст навчання, не можна істотно змінити розумовий розвиток дитини; 
3.навчання веде за собою розвиток. 
 

Завдання другого рівня. 

Психологічна характеристика  пізньої дорослості. Розвиток психічних процесів у період 

дорослості. 

Завдання третього рівня. 

Основні методи вікової психології. 

 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки 

 

Протокол №   від «____  » __________ 



Зав. каф. ___________________  

Комплексна контрольна робота з дисципліни 

«Вікова психологія» 

Варіант 4 

Час проведення – 90 хв. 

 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання 

1.Спроможність дитини самостійно розв'язувати завдання визначає термін: 
1.зона найближчого розвитку; 
2.актуальний рівень розвитку. 
 
2.Розв’язування дитиною завдань з допомогою дорослих визначає термін: 
1.зона найближчого розвитку; 
2.актуальний рівень розвитку. 
 
3Провідною діяльністю називають: 
1.найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяльність; 
2.діяльність, яка зумовлює найголовніші зміни у психіці дитини та підготовку до нового 

етапу її розвитку; 
3.діяльність, яка посідає найбільше місце в житті дитини. 
 
4.Комплексом пожвавлення називають: 
1.реакцію, коли дитина фіксує предмет очима; 
2.реакцію, коли дитина тягнеться до джерела їжі; 
3.позитивну емоційну і рухову реакцію дитини на дорослого. 
 
5.Мислення дітей раннього віку переважно є: 
1.образним; 
2.словесним; 
3.наочно-дійовим; 
4.наочно-дійовим і образним. 
 

Завдання другого рівня. 

Історія розвитку вікової психології. Біогенетичний напрям. Соціогенетичний напрям.  

Когнітивно-генетична теорії. 

Завдання третього рівня. 

Розвиток самосвідомості молодшого школяра.  Самоусвідомлення. Опишіть. 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки 

 



Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________  

 

 

Комплексна контрольна робота з дисципліни 

«Вікова психологія» 

Варіант 5 

Час проведення – 90 хв. 

Завдання першого рівня. 

Визначте правильну відповідь для кожного завдання. 

 

1.Сенситивний період оволодіння мовленням припадає на: 
1.період немовляти; 
2.раннє дитинство; 
3.дошкільний період. 
 
2.Новоутворенням раннього віку є: 
1.засвоєння моральних норм і правил; 
2.система "Я"; 
3.маніпуляція з предметами. 
 
3.Провідна діяльність дітей дошкільного віку: 
1.навчальна діяльність; 
2.рольова гра; 
3.предметна гра; 
 
4.cпілкування з ровесниками. 
1.Мислення дошкільника є: 
2.наочно - дійовим; 
3.образним. 
 
5.Дошкільники діють переважно під впливом: 
1.розуму; 
2.волі; 
3.емоцій; почуттів. 
 

Завдання другого рівня. 

Поняття про сензитивні  та критичні періоди розвитку. 

Завдання третього рівня. 

Криза семи років і шляхи її подолання. 

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки 



 

Протокол №   від «____  » __________ 

Зав. каф. ___________________  

 

 

 

 

 

 

 


