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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Головним завданням вступного фахового випробування (співбесіди)  для

вступників  спеціальності  8.01010201“Початкова  освіта”  ОКР  “Магістра”  є
перевірка  відповідності  рівня  підготовки  майбутніх  фахівців  Галузевому
стандарту вищої освіти за напрямом підготовки 6.010102 “Початкова освіта” та
спеціальністю 7.01010201 - “Початкова освіта”. 

Програма фахового випробування покликана перевірити рівень фахової
компетентності  майбутнього  вчителя  початкової  школи,  що  відповідає  його
освітньо-кваліфікаційній  характеристиці.  Вона  сприяє  виявленню  рівня
фундаментальної  підготовки  фахівця ОКР “Бакалавр”.

Об'єктом  оцінювання  мають  бути  структурні  компоненти  навчальної
діяльності, а саме:

− змістовий  компонент  —  знання  про  об'єкт   вивчення  (уявлення,
поняття, явища тощо, в т.ч. про правила, засоби його перетворення, вимоги до
результату;  складові  та  послідовність  виконання  завдання  як  одиниці
навчальної діяльності і т.д.). Обсяг знань визначений навчальними програмами,
державними стандартами.

Структура фахової співбесіди
Структура  вступної  фахової  співбесіди  для  вступників  спеціальності

8.01010201“Початкова освіта” ОКР “Магістра” включає перевірку теоретичних
знань та практичних умінь з наступних навчальних дисциплін:

 - педагогіки;
 - психології.
Програмні  питання  з  дисципліни  педагогіка  сформовані  на  підставі

програмних  курсів  “вступ  до  спеціальності”,  “загальні  основи  педагогіки”,
“дидактика”,  “теорія  виховання”,  “історія  педагогіки”,  “основи  науково-
педагогічних досліджень”.

Програмні  питання  з  психології  сформовані  на  підставі  програмного
курсу “Вікова психологія” та “Педагогічна психологія”.

Зміст  матеріалу З ПЕДАГОГІКИ
1. Предмет і завдання педагогіки
Педагогіка як наука про виховання. Становлення та розвиток педагогіки.

Предмет педагогіки її основні категорії. Джерело педагогіки.
Структура педагогіки. Зв’язок її з іншими науками. Система педагогічних

наук. Педагогіка і окремі методики.
2. Логіка і методика педагогічного дослідження. Методологія науки.

Методологічна засада педагогіки.



Поняття про методи науково-педагогічного дослідження. Основні методи
науково-педагогічного  дослідження.  Метод  педагогічного  спостереження.
Методи  бесіди,  інтерв’ю.  Психолого-педагогічний  експеримент.  Вивчення
продуктів  діяльності.  Аналіз  особистих  документів.  Аналіз  офіційних
матеріалів  групової,  колективної  та  масової  комунікації.  Аналіз  продуктів
діяльності.  Соціологічні  методи  дослідження.  Анкетування.  метод  рейтингу.
Метод  узагальнення  незалежних  характеристик.  Соціометрія.  Тестування,
проективні методи. Математичні методи. Вимоги до методів дослідження. 

3.Сучасний педагог.
Зміст  та  складові  педагогічної  професії.  Структура  педагогічної

діяльності. Основні риси сучасного педагога.
4. Розвиток та формування особистості.
Поняття  розвитку  і  формування  особистості.  Роль  спадковості,

середовища  та  виховання  у  формуванні  особистості.  Середовище  як  фактор
розвитку  особистості.  Виховання  –  провідний  фактор  розвитку  особистості.
Рушійні сили розвитку особистості.

Психолого-педагогічні основи вікової періодизації дитинства. 
5. Мета та ідеал виховання.
Поняття  про  мету  та  ідеал  виховання.  Об’єктивний  характер  мети

виховання.  Головна  мета  національного  виховання.  Національні  корені
виховного  ідеалу.  Виховний  ідеал  українського  народу.  Всебічний  розвиток
особистості як кінцева мета виховання. 

6. Система освіти в Україні.
Етапи  розвитку  народної  освіти  в  Україні.  Конституція  України  про

освіту, Закон України „Про освіту”. Завдання та принципи організації шкільної
освіти на сучасному етапі.

Система народної освіти в сучасній Україні та її структура, реформування
системи освіти на сучасному етапі. „Національна доктрина розвитку освіти в
Україні”.  Традиційні  та  нові  типи  навчально-виховних  закладів,  їх  спільні
завдання та відомості.

7. Теоретичні основи виховання. Сутність процесу виховання.
Процес  виховання,  його  специфіка.  Структура  процесу  виховання.

Рушійні  сили  процесу  виховання.  Внутрішні  та  зовнішні  суперечності.
Самовиховання:  сутність,  етапи,  прийоми.  Перевиховання:  сутність,  етапи,
специфічні  принципи.  Категорії  неповнолітніх,  на  які  спрямований  процес
перевиховання. Результати процесу виховання. Вихованість школярів. 

8. Основні закономірності та принципи виховання.
Поняття про закономірності виховання. Вираховування закономірностей

в процесі виховання.
Поняття  про  принципи  виховання.  Органічне  витікання  принципів

виховання  із  закономірностей.  Характеристика  принципів  виховання.
„Концепція національного виховання” про принципи виховання у навчально-
виховному процесі сучасної школи.

9. Загальні методи виховання.



Поняття про загальні методи, прийоми та засоби виховання. Класифікація
методів  виховання.  Характеристика  основних  груп  загальних  методів
виховання  у  сучасній  школі,  їх  психологічних  основ  і  функцій.  Методи
формування свідомості особистості.  Методи організації життєдіяльності дітей і
досвіду  поведінки.  Методи  стимулювання  позитивної  поведінки  і  діяльності
учнів. 

10. Розумове виховання.
Завдання та шляхи здійснення розумового виховання школярів. Основні

шляхи  і  засоби  формування  світогляду  в  українській  національній  школі
(„Концепція національного виховання”). 

11. Естетичне виховання.
Поняття  про  естетичне  виховання.  Джерела  естетичного  виховання.

Зміст, форми та методи естетичного виховання. Естетичне виховання засобами
народної педагогіки. 

12. Фізичне виховання.
Фізична культура як складова частина всебічного розвитку особистості.

Завдання  та  основні  засоби  фізичного  виховання.  Народна  педагогіка  про
фізичне  виховання,  його  завдання,  методи  і  засоби.  Особливості  фізичної
культури в козацькій педагогіці. Форми фізичного виховання в сучасній школі. 

13. Трудове виховання.
Поняття  трудового  виховання.  Зміст,  мета  і  завдання  трудового

виховання у школі та сім’ї. Форми організації праці у школі Народна педагогіка
про  трудове  виховання.  Завдання  та  зміст  профорієнтаційної  роботи.
Економічне виховання, його завдання. 

14. Моральне виховання та його складові.
Поняття про мораль і моральне виховання. Шляхи здійснення морального

виховання  у  навчанні  та  позакласній  роботі.  Зміст  морального  виховання:
формування національної свідомості,  статеве виховання, екологічне,  правове,
морально-етичне виховання.

Моральні норми українського народу, прищеплення їх школярам. 
15. Організаційні форми виховної роботи .
Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи. Форми виховної

роботи:  масові,  групові,  індивідуальні.  Гурткова  робота  в  системі  освіти  і
виховання. Типи та завдання. 

17. Виховання учнівського колективу.
Колектив  –  об’єкт  і  суб’єкт  виховання.  Поняття  про  колектив,  його

ознаки  і  функції.  Типи  колективів.  Функції  колективу.  Чинники  розвитку
колективу.  Стадії  розвитку  колективу.  Основні  принципи,  закони  життя  і
діяльності  колективу.  Відображення  проблеми  виховної  ролі  колективу  у
творчій  спадщині  А.С.Макаренка  і  В.О.Сухомлинського.  Шляхи згуртування
дитячого  колективу. Дитячі  та  молодіжні  організації,  як  фактор  соціалізації
особливостей, їхній вплив на формування особливості.

19. Сімейне виховання.



Провідна  роль  сім’ї  у  вихованні  дітей.  Педагогічні  умови  успішного
виховання  в  сім’ї.  Типи сімей.  Принципи сімейного  виховання.  Завдання  та
напрямки сімейного виховання.  Стилі сімейного виховання. Співпраця школи і
сім’ї  у  вихованні  учнів.  Робота  вчителя  з  батьками  учнів.  Форми  спільної
роботи школи і сім’ї у вихованні школярів.

20.Дидактика. Структура та організація процесу навчання.
Предмет  дидактики.  Взаємозв’язок  дидактики  і  методик  викладання

окремих предметів. Основні функції та компоненти процесу навчання. Рушійні
сили та структурні елементи процесу навчання. Внутрішній процес засвоєння
знань.

21. Зміст освіти в національній школі.
Загальна  характеристика  змісту  освіти.  Вдосконалення  змісту  освіти

відповідно  до  Закону  України  “Про  освіту”  та  Державної  національної
програми “Освіта”. Відповідність змісту освіти віковим можливостям учнів та
інші вимоги до змісту освіти. Основні джерела змісту освіти: навчальні плани,
програми, підручники, навчально-методична література. 

22. Закономірності, принципи та правила навчання.
Закони та закономірності в педагогіці. Поняття про принципи навчання.

Я.А.  Коменський  про  принципи  навчання.  Класифікація  дидактичних
принципів.  Принцип  виховуючого  характеру  навчання.  Зв’язок  навчання  з
життям.  Принцип  науковості  навчання.  Принцип  міцності  знань,  умінь  та
навичок. Роль повторення і різноманітних вправ у закріпленні знань, умінь та
навичок.  Принцип  систематичності  й  послідовності  навчання.  Принцип
наочності  навчання.  Види  наочності.  Принцип  свідомості  та  активності
навчання.  Принцип доступності  навчання.  Врахування вікових особливостей.
Опора на життєвий досвід учнів. Майстерність вчителя в реалізації принципів.  

23. Загальні методи та прийоми навчання.
Поняття  про  методи  навчання.  Різні  підходи  (  Ю.К.Бабанський,  С.І.

Петровський  Е.Я.  Голант,  М.М.  Скаткін,  І.Я.Лернер,  Г.І.  Щукіна)  до
класифікації  методів  навчання.  Методи  організації  та  здійснення  навчально-
пізнавальною  діяльністю.  Методи  навчання  за  джерелом  знань.  Методи
навчання  за  характером  пізнавальної  діяльності  учнів.  Проблемні  методи
навчання. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності
учнів.  Методи  стимулювання  і  мотивації  навчально-пізнавальної  діяльності.
Методи контролю та самоконтролю у навчанні.

24. Форми організації навчання.
Теоретичне  обґрунтування  Я.А.Коменським  класно-урочної  системи

навчання.  Сутність  і  класифікація  форм  організації  навчання.  Інші  форми
організації  навчального  процесу:  семінари,  лекції,  факультативи.  Навчальна
екскурсія  як  форма  організації  навчального  процесу.  Домашня  навчальна
робота школярів. Шляхи оптимізації домашньої навчальної роботи.

25. Урок як основна форма організації навчання.
Урок  –  основна  форма  організації  навчального  процесу.  Класифікація

уроків.  Типи  і  структура  уроків.  Функції  уроку.  Структура  комбінованого
уроку.  Розвиток  та  вдосконалення  структури  уроку.  Нетрадиційні  уроки  та



особливості  їх  змісту  та  форм  організації  навчальної  діяльності.
Загальнопедагогічні,  психологічні, дидактичні, гігієнічні вимоги до сучасного
уроку. Підготовка вчителя до уроку. 

26. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю.
Сутність  контролю  у  навчальному  процесі.  Загальне  поняття  про

перевірку, функції  та завдання перевірки умінь та навичок учнів.  Методи та
форми  контролю.  Види  контролю:  попередній,  поточний,  періодичний,
тематичний,  підсумковий.  Вимоги  до  перевірки  і  оцінки  знань,  умінь  та
навичок  учнів.  Критерії  та  норми  знань  учнів.  Аналіз  причин  неуспішності
учнів  та  дидактичні  засоби  боротьби  з  невдачами  у  навчанні.
В.О.Сухомлинський, Ш.А.Амонашвілі та ін. про оцінку знань, умінь та навичок
учнів.

27. Мотивація в навчанні.
Рушійні сили процесу навчання – розв’язання суперечностей. Зовнішні,

внутрішні  протиріччя.  Мотиви  навчальної  діяльності.  класифікація  мотивів.
Формування в учнів особистісних потреб навчання предмету; задоволення від
самого процесу навчання, роль особистості вчителя, конкурентоспроможність
на зміну праці. Способи формування пізнавального інтересу учнів.

28. Методична робота в школі.
Значення  методичної  роботи  для  підвищення  рівня  проф.підготовки

вчителя. Її напрямки: поглиблення філософсько-педагогічних знань, вивчення
принципів розвитку української національної школи. Вивчення, узагальнення,
поширення  і  впровадження  в  шкільну  практику  передового  педагогічного
досвіду.
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Орієнтовні питання співбесіди
1. Педагогіку називають наукою та мистецтвом. Висловте свою точку

зору щодо цього та доведіть її правильність.
2. Для чого потрібна наукова педагогіка, якщо є народна? Назвіть їхні

подібні та відмінні риси.
3. Іноді кажуть: „Психологія без педагогіки безкорисна, педагогіка без

психології  безсильна”.  У чому,   на Вашу думку,  суть цього формулювання?
Наведіть конкретні приклади їхнього взаємовпливу й взаємозбагачення.

4. Чи впливає політика та соціально-економічні умови суспільства на
мету і характер виховання?

5. Доведіть,  що ідеал виховання є категорією національною. Що Ви
розумієте під виховним ідеалом українського народу?

6. Які  методи  Ви  будете  використовувати,  досліджуючи  стан
навчально-виховного процесу в школі? Методи дослідження яких наук творчо
використовує педагогіка?

7. Чи  можна  в  умовах  стихійного  впливу  на  сучасну  дитину
негативних факторів соціалізації зростити духовно багаті, моральні покоління?
Що ж сильніше – соціалізація чи виховання?

8. Як Ви думаєте, коли і яким чином загальнолюдські цінності стають
конкретно людськими, тобто засвоюються тією чи іншою людиною?

9. Чому педагогічний процес вважається динамічною системою?
10. А.Макаренко вважав, що кожен вчитель має знати кілька десятків

ігор. Скільки знаєте Ви? Чим є гра в структурі виховного процесу?
11. Висловіть свою думку щодо вирішення проблеми: „особистість для

колективу” чи „колектив для особистості”.
12. Які  професійні  якості  необхідно  мати  педагогу  для  успішного



проведення позаурочної виховної роботи?
13. Чи можуть педагоги сприяти розвитку стосунків між батьками та

дітьми? Обґрунтуйте свою відповідь.
14. Яким  має  бути  взаємозв’язок  сім’ї,  школи  та  громадськості  для

повноцінного  розвитку  та  становлення  особистості  дитини?  Визначте  свою
педагогічну роль в рішенні цієї глобальної проблеми.

15. Поміркуйте, чи гарантується освітою вихованість, а вихованням –
освіченість?

16. У  якому  напрямку,  на  Ваш  погляд,  слід  проводити  роботу  з
удосконалення змісту шкільної освіти?

17. Чи  є,  на  Вашу  думку,  слабкі  сторони  у  класно-урочної  системи
навчання?

18. Викладіть своє ставлення до навчання без оцінок.
19. Які проблеми слід обговорювати на батьківських зборах?
20. Які,  на  Ваш  погляд,  основні  проблеми  удосконалення  уроку  в

сучасній школі та    шляхи їх розв’язання?

ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ З  ПСИХОЛОГІЇ
ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ВІКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПСИХОЛОГІЇ

1. Предмет вікової психології та педагогічної психології.
2. Структура сучасної вікової та педагогічної психології
3. Завдання сучасної вікової та педагогічної психології.
4. Методи вікової та педагогічної психології

ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ.
1. Загальне поняття про психічний розвиток.
2. Рушійні сили психічного розвитку.
3. Загальні  закономірності  психічного розвитку. Нерівномірність розвитку
психіки. Сенситивні періоди.
4. Теорії  психічного  розвитку.  Основні  підходи  до  проблеми  психічного
розвитку дитини.
5. Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С.Виготського.
6. Психічний розвиток і навчання.

ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ НЕМОВЛЯЧОГО ПЕРІОДУ ТА
ДИТИНИ РАНЬОГО ВІКУ

1.Психологія немовлячого періоду.
1.1.Період  новонародженості.  „Комплекс пожвавлення”  та  його  компо-

ненти. 
1.2.Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність немовляти.
1.3.Розвиток  психічних процесів  немовляти:  сприйняття,  пам'яті,  поява

елементів мислення.
1.4.Новоутворення віку немовляти.
1.5.Криза І року. Перехід до раннього віку.
2.Психичний розвиток дитини раннього віку.



2.1.Предметна діяльність як провідна в ранньому віці.
2.2.Розумовий розвиток дитини.
2.3.Спілкування з дорослим: ситуативно-ділова форма спілкування.
2.4.Розвиток особистості в ранньому віці. 
2.5.Криза 3 років.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
1. Рольова гра як провідна діяльність дошкільного віку. 
2. Смисл  та  значення  гри  для  психічного  розвитку  дошкільника.

Розвиток гри на протязі дошкільного віку.
3. Розвиток особистості дошкільника. 
4. Форми  спілкування  з  дорослими:  позаситуативно-пізнавальне  та

позаситуативно-особистісне. спілкування з однолітками.
5. Особистісні  новоутворення  дошкільника:  супідрядність  мотивів,

самооцінка.
6. Психологічна готовність дитини до навчання у школі.

ПСИХОЛОГІЯ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.
1. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра.
2. Учбова  діяльність  -  провідна  в  молодшому  шкільному  віці.

Структура учбової діяльності та її аналіз.
3. Новоутворення віку: довільність, внутрішній план дій, рефлексія та

самоконтроль. 
4. Розвиток пізнавальних процесів.
5. Розвиток особистості молодшого школяра. Самооцінка . Емоційна

сфера. Розвиток волі. 
6. Міжособистісні стосунки в групі молодших школярів.

ПСИХОЛОГІЯ ПІДЛІТКА.
1. Загальна характеристика підліткового віку як перехідного. 
2. Особливості стосунків з дорослими та однолітками в підлітковому

віці.
3. Розвиток  особистості  підлітка:  сфера  мотивів  та  інтересів,

самосвідомість, воля, почуття.
4. Розумовий розвиток. 
5. Головні  новоутворення  підліткового  віку.  Інтимно-особистісне

спілкування.
ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В

ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ.
1. Загальні властивості юнацького віку.
2. Специфіка соціальної ситуації розвитку старшокласників.
3. Психологічні новоутворення юнацького віку.
4. Психологічні проблеми професійного вибору. 
5. Розвиток особистості та інтелектуальний розвиток юнаків.
6. Формування  світогляду.  Самовизначення  та  пошук  життєвого

шляху. 
 ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ.



1.Загальна характеристика процесу виховання.
2.Виховання як формування цілісної особистості.
3.Поняття про моральність.
4.Вікові аспекти виховання.
5.Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкою
6.Загальна характеристика процесу учіння.
7.Мотивація учіння.
8.Психологічні основи змісту навчання.
9.Управління процесом навчання.

ПСИХОЛОГІЯ ВЧИТЕЛЯ 
1. Загальна характеристика педагогічної діяльності.
2. Характеристика основних функцій та педагогічних умінь.
3. Стилі педагогічної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Ананьев  Б.Г.  О  проблемах  современного  человекознания.  –  М.,
1977.

2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К., 1998.
3. Божович Л.И.  Личность  и  ее  развитие  в  детском возрасте.  –  М.,

1968.
4. Вікова психологія /За ред. Г.С. Костюка. – К., 1976.
5. Вікова  та  педагогічна  психологія:  Навч.  посібник.  /О.В.

Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001 –
С.318—347.

6. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В. Гамезо. –
М., 1984.

7. Возрастная  и  педагогическая  психология  /Под  ред.  А.В.
Петровского. – М., 1979.

8. Выготский Л.С.  Детская  психология /собр.  Соч.  в  6  т.  Т.;.  –  М.,
1984.

9. Гамезо  М.В.,  Герасимова  В.С.,  Горелова  Г.Г.,  Орлова  Л.М.
Возрастная психология: личность от молодости до старости. – М.,1999.

10. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986.
11. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд.

второе, доп., испр. и  прераб. – М.: Логос, 2001. – 384 с.
12. Кле  М.  Психология  подростка  /психосексуальное  развитие/  -  М.,

1985.
13. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.
14. Крайг Г. Психология развития – СПб., 2000.
15. Кулагина  И.Ю.  Возрастная  психология:  Развитие  ребенка  от

рождения до старости. –           М., 1996.
16. Леонтьев А.Н. К теории развития психики ребенка /Избр. Психол.

произв. в 2 т. Т.1. –           М., 1983.
17. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986.



18. Люблинская А.А. Детская психология. – М., 1971.
19. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1985.
20. Немов Р.С. Психология .Кн.2: Психология образования. – М., 1995.
21. Обухова Л.Ф. Детская психология: Теории, факты, проблемы. – М.,

1995.
22. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М., 1987.
23. Практикум по возрастной психологии /Под ред.Л.А. Головей, Е.Ф.

Рыбалко. – СПб.:           «РЕЧЬ», 2002. 
24. Практикум по возрастной и педагогической психологии /Под ред.

А.И. Щербакова. –  М., 1987.
25. Психология человека от рождения до смерти /Под ред. А.А. Реана.

СПб.: Изд. Дом «НЕВА», М., 2002.
26. Психическое  развитие  младших  школьников  /Под  ред.  В.В.

Давыдова. – М., 1990.
27. Развитие личности ребенка /Под общ. ред. Фонарева. – М., 1987.
28. Толстых А. Возрасты жизни. – М., 1986.
29. Фридман  Л.М.,  Кулагина  И.Ю.  Психологический  справочник

учителя. – М., 1991.
30. Яновская М.Г. Эмоциональные аспекты нравственного воспитания.

– М., 1986.
додаткова

1. Доналдсон М. Мыслительная деятельность у детей. – М., 1985.
2. Єгорова О.Б., Зозуля О.В. Важковиховуваний підліток. Слов’янськ,

2005.- 30с.
3. Массен П., Конджер Дж., Каган ДЖ., Гивитс. Развитие личности в

среднем возрасте  / Психология личности. Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1982, с.
182-186.

4. Психология  личности  в  трудах  отечественных  психологов.
Хрестоматия. СПб., 2000.

5. Субботский Е.В. Как рождается личность. – М., 1986.

ПИТАННЯ  ДО СПІВБЕСІДИ
1. Визначте предмет вікової та педагогічної психології. 
2.  Назвіть  завдання  які  ставляться  перед  віковою  психологією  в

сучасності. 
3. Охарактеризуйте основні та допоміжні методи психодіагностики. 
4. Охарактеризуйте психологічну структуру особистості дитини.
5. Визначте роль предметної діяльності як головної в розвитку психіки

дитини раннього віку. 
6. Охарактеризуйте гру як провідну діяльність дошкільника. 
7.  Визначте  основні  компоненти  психологічної  готовності  дитини  до

навчання у школі.
8. Назвіть особливості розвитку уваги в молодшому шкільному віці. 
9.  Надайте  психологічну  характеристику  розвитку  мислення молодших

школярів.



10.  Психологічний  розвиток  та  становлення  молодшого  школяра  у
соціумі.

11.Охарактеризуйте навчальну діяльність як провідний вид діяльності у
молодшому шкільному віці.

12. Визначте основні психічні новоутворення молодшого шкільного віку.
13.  Вкажіть   психологічні  проблеми   адаптації  дитини  до  навчання  у

школі.
14.  Назвіть  психологічні  причини  неуспішності  у  навчанні  молодших

школярів.
15. Надайте психологічну характеристику провідної діяльності підлітка. 
16. Які головні групи психічних явищ вивчає психологія.
17. Розкрийте сутність та назвіть причини кризи підліткового віку.
18. Обґрунтуйте доцільність створення відповідних умов для навчання і

виховання обдарованих дітей.
19.  Що  таке  свідомість  і  якими  є  її  ознаки.  Дайте  психологічну

характеристику свідомості особистості.
20. У чому полягають специфічні особливості мислення як вищої форми

пізнавальної діяльності.


