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Критерії оцінки 

виконання комплексних контрольних завдань (робіт) 

 

 

1. Загальні положення. 

Мета виконання ККР - визначити рівень підготовки студентів з навчальної 

дисципліни; перевірити вміння студентів застосовувати отриманні знання, навички для 

вирішення практичних господарських ситуацій. 

Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня підготовки 

пропонується виставляти з теоретичної та практичної  частин окремо, як 

середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне запитання. Загальна оцінка 

виконання студентами ККР визначається як середньоарифметичне з оцінок, зазначених 

розділів завдань. При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше десятих бала 

(2,5; 3,5; 4,5) оцінка округлюється на користь студента. 

Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється таким 

чином: 

«Відмінно»– не менше 90% правильних відповідей. 

«Добре»– 75-89% правильних відповідей.  

«Задовільно»– 60-74% правильних відповідей.  

«Незадовільно»– менше 60% правильних відповідей. 

2. Норми оцінок. 

2.1.Оцінка «відмінно», «A»  виставляється, якщо студент виконав ККР 

відповідно завдання і в повному обсязі прийняв вірні рішення, аргументовано 

обґрунтував їх, проявив вміння застосування знань для вирішення практичних 

ситуацій, творчо використовує знання для розв’язування практичних завдань. 

2.2.Оцінка «добре», «B, C»  виставляється студенту, який при додержані 

вищеназваних вимог менш повно і ґрунтовно виконав ККР,  допустив в розрахунках не 

принципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі незначні (1-2) помилки 

в несуттєвих висновках, узагальнених розрахунках. 

2.3.Оцінка «задовільно», «D, E»  виставляється студенту, якщо ККР виконано 

відповідно до завдання, але відповіді на тести дані частково, при вирішенні 

практичних завдань здобуті знання студент застосовує з труднощами, технікою 

розрахунків володіє слабо. 

2.4.Оцінка «незадовільно», «FX»  виставляється студенту, якщо при виконанні 

ККР відсутні відповіді на більшу кількість тестів,  допущені принципові помилки в 

розрахунках і грубі помилки в кінцевих висновках. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 1 

Теоретичне завдання 

1.  Поясніть предмет та завдання психології. 

2. Розкрийте сутність спрямованості особистості. 

3. Виявіть механізми психологічного впливу. 

Практичне завдання 

Визначте, яку розумову операцію виконують студенти, коли на основі спостереження 

певних фактів, виводять та формують правило. Відповідь обґрунтуйте:  

а) аналіз; 

б) синтез; 

в) узагальнення; 

г) порівняння. 

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 

 

             Провідний викладач                                                         доц. Тодорова І.С. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 2 

Теоретичне завдання 

1. Розкрийте сутність історії становлення предмету психології. 

2. Дайте оцінку теоріям темпераменту. 

3. Виявіть у чому полягає вміння слухати, які є види слухання. 
 

Практичне завдання 

Визначте, до якої групи досліджуваних належать числові дані експериментів, що характеризують 

більш повне і міцне запам'ятання. 

Першій групі учнів пропонували запам'ятати зміст тексту шляхом чотирикратного читання підряд, 

другій — по черзі — двократне читання і двократне відтворення. Виявилося, що повнота і міцність 

запам'ятання в цих групах неоднакова. Так, через годину після заучування, в одній із груп матеріал було 

утримано пам'яттю на 75%, у іншій — на 52%, а через 10 днів — відповідно на 72% і 25%. 

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 

 

             Провідний викладач                                                         доц. Тодорова І.С. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 3 

Теоретичне завдання 

1. Поясніть причину розподілу психології на окремі галузі, схарактеризуйте їх. 

2. Розкрийте сутність характеру людини. 

3. Поясніть правила надання ефективного зворотного зв’язку. 

Практичне завдання 

Визначте, якій прийом використаний для створення описаних образів творчої уяви. За якими 

ознаками це можна встановити? 

У міфах і легендах давнини описуються різні фантастичні істоти — кентаври (істоти з головою 

людини і тілом коня), сфінкси (істоти з головою людини і тілом лева), дракони та ін. 

 

 

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 

 

             Провідний викладач                                                         доц. Тодорова І.С. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 4 

 

Теоретичне завдання 

1. Поясніть природу та сутність психіки. 

2. Дайте оцінку факторам, які впливають на розвиток здібностей. 

3. Визначить основні елементи аналізу конфлікту. 

Практичне завдання 

Виявіть який прийом створення образу уяви використано під час конструювання аеросаней, 

танка-амфібії, дирижабля, екскаватора, тролейбуса та інших механізмів? Відповідь обґрунтуйте.  

 

 

 

 

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 

 

             Провідний викладач                                                         доц. Тодорова І.С. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 5 

Теоретичне завдання 

1. Поясніть теорію еволюції психіки. 

2. Розкрийте сутність діяльності та її структуру. 

3. Дайте оцінку психологічнім класифікаціям видів конфлікту. 

Практичне завдання 

 Визначте, про якій прийом створення образів творчої уяви йдеться. За якими ознаками це 

можна встановити? 

Говорячи про створення літературних образів, О. М. Горький зазначав: «Вони створюються, 

звичайно, не портретне, не беруть певної якоїсь людини, а беруть тридцять – п'ятдесят однієї лінії, 

одного ряду, даного настрою і з них створюють Обломова, Онєгіна, Фауста, Гамлета, Отелло та ін.». 

Він радив молодим письменникам: «Якщо ви описуєте крамаря, то треба робити так, щоб в одному 

крамареві було описано 30 крамарів, в одному попові – 30 попів, щоб, якщо цю річ читають у 

Херсоні, бачили херсонського попа, а читають в Арзамасі – арзамаського попа......” 

             

           Завідувач кафедри                                                    проф. Стрельніков В.Ю. 

           Провідний викладач                                                           доц. Тодорова І.С.  
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 6 

Теоретичне завдання 

1. Проаналізуйте недоліки та переваги тесту як методу психології. 

2. Розкрийте сутність мотивації людської діяльності. 

3. Порівняйте між собою способи поведінка людини в конфлікті. 

Практичне завдання 

Визначте яка властивість уваги проявилася в описаному випадку? Про якій уваги йдеться? 

«Про видатного філософа Лейбніца розповідають такий анекдотичний випадок. Одного разу по 

дорозі додому вченого осяяла думка з приводу розв'язання задачі, над якою він тривалий час 

працював. Необхідно було зразу ж записати цю думку і використати її в розрахунках. Паперу в 

Лейбніца не було, але знайшовся шматочок крейди. Вчений підійшов до фаетона, що стояв на 

вулиці, і на задній його стінці почав робити розрахунки. Пройшов певний час. Розрахунки були 

успішно закінчені, і Лейбніц із задоволенням подумав, що зараз він поїсть і відпочине. Але 

оглянувшись, він побачив себе далеко за містом, серед поля. Виявилось, що захопившись 

розв'язанням задачі, Лейбніц не помітив, як фаетон повільно рушив, а він ішов за ним, займаючись 

своїми розрахунками.» 

 

             Завідувач  кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 7 

 

Теоретичне завдання 

1. Схарактеризуйте роль уваги у творчому виконанню роботи за Вашою спеціальністю. 

2. Порівняйте між собою різні види діяльності людини. 

3. Розкрийте сутність предмету психології.  

Практичне завдання 

Проаналізуйте результати експерименту. Виявіть у якому із описаних експериментів було 

допущено 14 помилок, у якому 52? На основі чого ви зробили такі висновки? 

«Учні і дорослі повинні були запам'ятати текст. Відтворення проходило після одноразового 

читання; у першому експерименті пропонувалось оповідання, в другому –  розрізнені речення. 

Виявилося, що як у першому, так і в другому випадках не всі слова були правильно відтворені.»  

 

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 

 

             Провідний викладач                                                         доц. Тодорова І.С. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 8 

 

Теоретичне завдання 

1. Визначте закономірності роботи пам’яті. 

2. Поясніть поняття групи, порівняйте між собою різні види груп.  

3. Схарактеризуйте основні категорії психології. 

Практичне завдання 

        Користуючись формулою „Я-висловлювання”, сформулюйте безоціночне критичне зауваження 

від керівника до підлеглого. Намагайтеся послідовно пройти всі потрібні кроки, поясніть у чому їх 

сенс.  

        Поясніть до яких психологічних наслідків може призвести оціночні та безоціночні критичні 

зауваження? 

 

 

             Завідувач  кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 

 

             Провідний викладач                                                         доц. Тодорова І.С. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 9 

 

Теоретичне завдання 

1. Порівняйте між собою відчуття та сприйняття. 

2. Поясніть напрями аналізу взаємовідносин у малій групі. 

3. Визначте завдання психології та її зв’язки з іншими науками. 

 

Практичне завдання 

 

 Складіть орієнтовну схему опису індивідуально-психологічних особливостей людини. 

Поясніть, які основні властивості треба схарактеризувати, щоб сформувати цілісне уявлення про 

психологічні особливості окремої людини. 

 

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 10 

 

Теоретичне завдання 

1. Дайте оцінку конформізму як явищу групового тиску.  

2. Поясніть сутність основних операцій мислення. 

3. Розкрийте сутність та структуру спілкування. 

Практичне завдання 

 З’ясуйте, про яке психічне утворення (навичку, звичку чи вміння) йдеться в описаному 

прикладі. Поясніть на підставі чого ви зробили такі висновки? 

«Переходячи вулицю з однобічним рухом і поглянувши ліворуч назустріч руху транспорту, 

ви, дійшовши до середини, відчуєте потребу глянути праворуч, хоч і знаєте, що звідси 

транспорту бути не може.» 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 11 

Теоретичне завдання 
1. Розкрийте сутність уяви. 
2. Визначте психологічні ознаки колективу. 
3. Поясніть завдання та значення психології. 

Практичне завдання 

Проаналізуйте подану нижче психолого-педагогічну характеристику школяра і визначте тип його 

темперамент. Які властивості нервової системи описано в характеристиці?  

Василь Н. гарячий, дуже вразливий і запальний. Бувають емоційні зриви, коли зачіпають його 

самовпевненість.  

Пізнавальні психічні процеси в нього протікають швидко й енергійно. Мова виразна, емоційна, 

криклива. Дуже швидкий і енергійний в рухах, любить при цьому показувати свою фізичну силу. 

Часто виступає як ініціатор колективних спортивних ігор, претендуючи в них зайняти роль лідера. 

Зміна настрою проходить дуже різко і швидко. Засвоює новий матеріал уроку швидко і правильно, 

але, поспішаючи, дає плутані відповіді. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 12 

Теоретичне завдання 

1. Дайте психологічну характеристику емоційної сфери. 

2. Розкрийте сутність функцій спілкування. 

3. Порівняйте між собою методи спостереження та експерименту. 

Практичне завдання 

 З’ясуйте, про яке психічне утворення (навичку, звичку чи вміння) йдеться в описаному 

прикладі. Поясніть на підставі чого ви зробили такі висновки? 

 Коли спортсмен-початківець вчиться перезаряджати гвинтівку, він нерідко шепоче: «Раз – 

повернути вліво, два – потягнути до себе, три – штовхнути від себе, чотири – повернути вправо». 

 

 

 

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

Напрям підготовки: 

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» 

6.020303 «Філологія» ППС «Переклад» 

6.030502 «Економічна кібернетика» 

6.030503 «Міжнародна економіка» 

6.030504 «Економіка підприємства» 

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» 

6.030508 «Фінанси і кредит» ППС «Фінанси» 

6.030508. «Фінанси і кредит» ППС «Банківська справа» 

6.030509 «Облік і аудит»  

6.030601 «Менеджмент» ППС «Менеджмент організацій» 

6.030602 «Менеджмент» ППС «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

6.040302 «Інформатика» 

 Інституту економіки, управління та інформаційних технологій 

6.030507 «Маркетинг» 

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» ППС «Товарознавство та 

комерційна діяльність» 

6.030510. «Товарознавство і торговельне підприємництво»  ППС «Товарознавство та 

експертиза в митній справі»  

6.051401 «Біотехнологія» 

Факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу 

6.051701.. «Харчові технології та інженерія» ППС «Технологія харчування» 

6.140103 «Туризм» 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 

Факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 

 

Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 13 

Теоретичне завдання 

1. Поясніть класифікацію емоцій та  почуттів. 

2. Дайте оцінку змісту різних видів спілкування. 

3. Визначте мету та форми зворотного зв’язку. 

 

Практичне завдання 

 Запропонуйте питання для виявлення неформального ділового та емоційного лідера трудового 

колективу за допомогою соціометричної методики. Визначте етапи соціометричного дослідження та 

поясніть етичні вимоги до його проведення. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 14 

Теоретичне завдання 

1. Розкрийте сутність природи та функції волі. 

2. Дайте оцінку спілкуванню як обміну інформацією. 

3. Поясніть умови застосування співпраці при розв’язанні конфліктів. 

 

Практичне завдання 

 Складіть орієнтовну схему опису психологічних особливостей групи. Які основні властивості 

психологічного клімату та взаємин у групі треба схарактеризувати, щоб сформувати цілісне 

уявлення про психологію окремого трудового колективу. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 15 

Теоретичне завдання 

1. Розкрийте психологічні особливості волі. 

2. Дайте оцінку теорії  особистості за К.К.Платоновим. 

3. Поясніть сутність методів психологічного впливу. 

Практичне завдання 

        Користуючись формулою „Я-висловлювання”, сформулюйте безоціночне критичне зауваження 

від працівника до свого колеги. Намагайтеся послідовно пройти всі потрібні кроки, поясніть у чому їх 

сенс.  

        Поясніть до яких психологічних наслідків може призвести оціночні  та безоціночні критичні 

зауваження? 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 16 

Теоретичне завдання 

1. Визначте вольові якості особистості та умови їх виховання.  

2. Розкрийте основні функції уваги. 

3. Дайте оцінку гуманістичному підходу до розуміння компетентності у спілкуванні.  

Практичне завдання 

 Запропонуйте питання для виявлення неформального ділового та емоційного лідера 

студентського колективу за допомогою соціометричної методики. Визначте етапи соціометричного 

дослідження та поясніть етичні вимоги до його проведення. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 17 

Теоретичне завдання 

1. Поясніть роль спрямованості в загальній структурі  особистості. 

2. Порівняйте між собою  різні види уваги. 

3. Дайте оцінку порадам Д.Карнегі щодо спілкування. 

Практичне завдання 

 З’ясуйте, про яке психічне утворення (навичку, звичку чи вміння) йдеться в описаному 

прикладі. Поясніть на підставі чого ви зробили такі висновки? 
  

 «В цеху працює мостовий кран. Кранівник важелем піднімає чи опускає гак з вантажем, 

інший важіль пересуває кран поперек цеху, нарешті, ще один важіль переміщує увесь міст крана 

вздовж осі. Інакше кажучи, даними важелями можна переміщувати вантаж усіма трьома осями.» 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 18 

Теоретичне завдання 

1. Розкрийте сутність спостереження як методу психології. 

2. Поясніть сутність властивостей уваги. 

3. Дайте оцінку явищу конформізму. 

 

Практичне завдання 

        Користуючись формулою «Я-висловлювання», сформулюйте безоціночне критичне зауваження 

від підлеглого до керівника. Намагайтеся послідовно пройти всі потрібні кроки, поясніть у чому їх 

сенс.  

        Поясніть до яких психологічних наслідків може призвести оціночні та безоціночні критичні 

зауваження? 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 19 

 

Теоретичне завдання 

1. Розкрийте сутність тестування як метода психології. 

2. Поясніть закономірності процесу запам’ятовування. 

3. Визначте основні умови доцільності використання компромісу при розв’язанні конфлікту. 

 

Практичне завдання 

 З’ясуйте, про яке психічне утворення (навичку, звичку чи вміння) йдеться в описаному 

прикладі. Поясніть на підставі чого ви зробили такі висновки? 
 

«В міру навчання учень швидко, не витрачаючи часу на визначення типу речення, безпомилково 

ставить розділові знаки.» 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 20 

Теоретичне завдання 

1. Поясніть психологічні прояви сангвінічного темпераменту. 

2. Розкрийте сутність теорії мотивація діяльності за А.Маслоу. 

3. Порівняйте між собою вербальні та невербальні засоби комунікації. 

 

Практичне завдання 

З’ясуйте, про яке психічне утворення (навичку, звичку чи вміння) йдеться в описаному 

прикладі. Поясніть на основі чого ви зробили такі висновки? 
 

«Спершу учень думає над тим, ставити чи не ставити кому в реченні. Для цього він пригадує правил 

пунктуації, вибирає в них ті, що підходять до цього випадку. Зараз  йому важко визначити, потрібна чи 

не потрібна кома в реченні.» 

 

 

 

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 21 
 

Теоретичне завдання 

 

1. Розкрийте основні етапи історії становлення предмету психології. 
2. Поясніть як формується характер. 
3. Дайте оцінку різним підходам до формування компетентності у спілкуванні. 

 

Практичне завдання 

 

Виявіть який закономірний зв'язок між психікою і діяльністю виявляється в описі, поданому нижче? 

«Вивчення людей похилого вику та довгожителів показує, що постійний зв'язок з довколишнім 

життям,I в посильна праця сприяють збереженню особистості на довгі роки. Якщо ж людина з тих чи 

інших причин припиняє професійну, громадську діяльність, вивільнена від обов’язків і пов’язаних з ними 

функцій, то це призводить до занепаду сил, прискорює старіння і викликає глибокі зміни в структурі її 

особистості.» 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 22 

 

Теоретичне завдання 

1. Поясніть причину поділу психології на галузі. 
2. Розкрийте механізм розвитку здібностей. 
3. Обґрунтуйте природу різних механізмів психологічного впливу. 
 

Практичне завдання 

Проаналізуйте наведені нижче ознаки та виявіть які з них характеризують будь-яку діяльність, 

виберіть ті, які визначають тільки гру, тільки навчання, тільки працю:  

а) умова розвитку психіки; 

б) діяльність, спрямована на засвоєння способів виконання дій; 

в) умова прояву всіх психічних реакцій;  

г) діяльність, спрямована на одержання результату, що задовольняє матеріальні й духовні 

потреби людей; 

д) діяльність, спрямована на засвоєння і застосування системи понять; 

е) діяльність, що задовольняється самим процесом її виконання.  

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 
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Варіант № 23 
 

Теоретичне завдання 
1. Покажіть практичне значення психології для вашої спеціальності. 
2. Розкрийте сутність діяльності та проаналізуйте  її структуру. 
3. Дайте оцінку маніпуляції як виду психологічного впливу. 
 

Практичне завдання 
Проаналізуйте подану нижче психолого-педагогічну характеристику учня  і визначте тип його 

темперамент. Які властивості нервової системи описано в характеристиці?  

Сергійко Т. дуже жвавий підліток. У класі ні хвилини не сидить спокійно, постійно міняє позу, 

крутить щось у руках, тягне руку, розмовляє із сусідом. Легка хода, підстрибцем, швидкий темп 

мови. Дуже вразливий і легко захоплюється. Емоційно і збуджено розповідає про переглянутий 

фільм, прочитану книгу.  

На уроках жваво відгукується на кожен новий факт або нове завдання. А втім, його інтереси й 

захоплення дуже непостійні та нетривкі: розпочавши нову справу, швидко втрачає інтерес до неї. У 

нього живе, рухоме, виразне обличчя. З його обличчя легко здогадатися, який у нього настрій, яке 

його ставлення до предмета чи людини.  

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 

 

             Провідний викладач                                                         доц. Тодорова І.С.   
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Варіант № 24 

Теоретичне завдання 

1. Визначте, у чому полягає природа та сутність психіки. 
2. Розкрийте мотивацію діяльності людини. 
3. Поясніть, у чому полягає вміння слухати, які бувають  види слухання. 

 

Практичне завдання 
Проаналізуйте подану нижче психолого-педагогічну характеристику учня і визначте тип його 

темперамент. Які властивості нервової системи описано в характеристиці?  

Сашко П. вирізняється з-поміж однокласників своєю рвучкістю. Захопившись розповіддю вчителя, 

легко збуджується і перериває її різними вигуками.  

На будь-яке запитання викладача відповідає не подумавши, тому часто - не до ладу. У прикрості й 

роздратованості легко втрачає витримку, кидається в бійку. На перервах ніколи не сидить на місці, 

бігає коридорами чи бореться з кимось. Розмовляє голосно, швидко. Пише швидко, розгонисто, 

почерк нерівний. Дуже виразне обличчя. У виконанні домашніх доручень, а також у спортивних 

заняттях виявляє захопленість, наполегливість. Його інтереси досить постійні й тривкі. Не лякається 

труднощів і з великою енергією їх долає.  

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 

 

             Провідний викладач                                                         доц. Тодорова І.С.   
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Теоретичне завдання 

1. Поясніть сутність теорії еволюція психіки. 
2. Розкрийте зміст основних видів діяльності. 
3. Виявіть ознаки та умови ефективного зворотного зв’язку. 

Практичне завдання 
Проаналізуйте подану нижче психолого-педагогічну характеристику учня і визначте тип його 

темперамент. Які властивості нервової системи описано в характеристиці?  

Віктор М.  відзначається неспішністю і спокоєм. На запитання відповідає не відразу і без жодної 

жвавості, як би добре не знав матеріал.  

Для нього характерна невтомлюваність: він не уникає додаткового розумового навантаження, хоч 

би яким значним воно було, і ніколи не виглядає стомленим. Він прагне до логічно розгорнутих, 

просторих висловлювань: вимовляє слова рівним голосом, не боячись збитися, начебто на початку 

довгої побудови знає, яким чином буде закінчена почата думка. Зовні він не збуджується і нічому не 

дивується на уроці, що б не відбувалось у класі. Він не буває ні метушливим, ні веселеньким, ні 

смутним.  

 

             Завідувач кафедри                                                проф. Стрельніков В.Ю. 
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Теоретичне завдання 
 1. Розкрийте сутність основних методів психології. 
2. Поясніть поняття групи, види груп.  
3. Виявіть основні елементи для аналізу конфлікту. 

Практичне завдання 

Проаналізуйте подану нижче психолого-педагогічну характеристику школяра і визначте тип його 

темперамент. Які властивості нервової системи описано в характеристиці?  

Миколка М.  на уроках спокійний, сидить завжди в одному положенні, щось крутить у руках; 

настрій міняється з незначних причин. Він дуже чутливий. Коли вчитель пересадив його з однієї 

парти за іншу, довго міркував, чому його пересадили, і того дня на всіх уроках сидів засмучений і 

пригнічений.  

Легко розгублюється. Якщо вчитель зробив йому навіть найм'якіше зауваження, хлопець ніяковіє, 

голос його стає глухим, тихим. Дуже стриманий у почуттях. Отримавши двійку, зовсім не змінюється 

на обличчі, іде на місце й сідає, але вдома, за словами батьків, довго не може заспокоїтися, не в змозі 

взятися до роботи.  Свої здібності й знання оцінює низько, тоді як насправді вони дещо вищі від 

середнього рівня. Якщо під час виконання якогось навчального завдання трапляються труднощі, він 

губиться і не доводить роботу до кінця. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 27 

 

Теоретичне завдання 
1. Розкрийте сутність уваги. 
2. Дайте оцінку методикам вивчення взаємовідносин у малій групі. 
3. Поясніть психологічну класифікацію видів конфлікту. 

 

Практичне завдання 

Виявіть, про яку форму поведінки йде мова у кожному з наведених прикладів:   

1. У 1904 році на весь світ прославився кінь німецького вчителя Остена — «розумний Ганс», який 

продемонстрував глядачам небачені «математичні здібності». Він міг виконувати математичні дії з 

числами в межах кількох десятків, видобувати квадратні корені та ін. 

2. Від квочки забрали курча і прив'язали його за лапку до стовпчика. Квочка його не бачила, але, 

почувши писк, побігла до курчати. Тоді курча накрили скляним ковпаком так, що квочка вже не 

могла чути писку. Квочка бачила, як курча страждає за склом, але лишалася цілком спокійною. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 28 

 

Теоретичне завдання 

 
1. Розкрийте сутність психічних процесів відчуття та сприйняття. 
2. Проаналізуйте закономірності процесу прийняття групового рішення. 
3. Порівняйте між собою основні галузі психології. 
 

Практичне завдання 

 

Розподіліть названі нижче психічні явища на 3 групи за формами психіки: 

 а) психічні процеси, б) психічні стани, в) психічні властивості 

Мислення, темперамент, сон, відчуття, запам'ятання, воля, страх, характер, хвилювання, 

сприймання, потреби, уява, настрій, напруження, почуття, гнів, здібність, спостереження, відчуття, 

уважність. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 29 

 

Теоретичне завдання 
1. Розкрийте сутність пам’яті, як психічного процесу. 
2. Дайте оцінку явищу конформізму і групового тиску на особистість. 
3. Поясніть передумови виникнення психології як науки. 
 

Практичне завдання 

 Виявіть та поясніть, у якому з наведених прикладів йдеться  про операції, а  в якому  про дії? 
 

1. Щоб обточити деталь на металорізному верстаті, робітник спочатку повинен встановити 

заготовку, закріпити різальний інструмент, налагодити верстат відповідно до виробничого 

завдання. 

2. Під час навчання роботи на металорізному верстаті учні виконують спеціальні вправи на 

установку заготовки, закріплення різального інструмента і налагодження верстата. 
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Комплексна контрольна робота (завдання) 

з навчальної дисципліни «Психологія» 

Варіант № 30 

 

Теоретичне завдання 

1. Розкрийте сутність мислення. 
2. Дайте оцінку психологічним теоріям стадій розвитку малих груп. 
3. Порівняйте між собою різні стратегії поведінки людини в конфлікті. 

 

Практичне завдання 

 

Виявіть та поясніть, про яку форму поведінки йде мова у наведеному прикладі:   

«У ящик для мавпі поклали приманку. Ящик можна відкрити, якщо просунути в отвір палицю з 

трикутним перерізом і натиснути нею на важіль. Перед мавпою розкладені палиці з різними 

профілями – квадратним, трикутним, круглим. Спочатку мавпа намагається вставити будь-яку 

палицю, що потрапляє до неї, а потім вона обнюхує, обмацує, оглядає палиці і пробує ввести їх у 

отвір. Нарешті, вона вчиняє правильний вибір та достає приманку.» 
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