
ТЕСТОВІ завдання 

з дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» 
для студентів спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка» 

 

1. Предметом вікової психології є а) вивчення і розвиток психічних процесів та властивостей у 

розвитку дітей, підлітків та юнаків, 
б) дослідження закономірностей психічного розвитку людини на різних стадіях її 
онтогенезу, в) дослідження рушійних сил індивідуального розвитку психіки людини.  

2.У віковій психології домінують такі методи: а) 
експеримент, бесіда; б) тестування, спостереження;  

в) спостереження і природний експеримент; г) 
опитувальні методи 

3. Вікова психологія — це:  
а) наука про виховання людини відповідно до потреб суспільного розвитку; б) 

наука про мистецтво впливу вихователя на поведінку вихованців;  
в) наука, що вивчає закономірності розвитку психічних процесів, станів, властивостей 
особистості, зміни провідного виду діяльності; г) наука, яка займається організацією 
спільної діяльності вихователя і вихованця. 

4. Комплексом пожвавлення називають:  
а) реакцію, коли дитина фіксує предмет очима; б) позитивну 

емоційну і рухову реакцію дитини на дорослого$ в) реакцію, коли 

дитина тягнеться до джерела їжі. 

5. Від народження дитина:  
а) має ряд безумовних рефлексів; 

б) не має ніяких рефлексів; 

в) має ряд безумовних рефлексів і деякі умовні рефлекси.  
6.овонароджена дитина без допомоги дорослих: а) 

може задовольнити деякі потреби; б) не може 

задовольнити жодної із своїх потреб. 

7.До новоутворень новонародженого належить:  
а) фізична емансипація; б) зорові та 
слухові зосередження;  
в) уявлення про власне тіло.  

8.Провідним видом діяльності в період немовляти є: а) 
ігрова діяльність; б) емоційне спілкування з дорослими;  

в) предметна діяльність.  
9.Одним з головних новоутворень немовлят є: 

а) поведінка за уявленням; б) посмішка; в) мовне спілкування.  
10. Перші спроби ходити виникають у немовляти:  

а) у кінці 6-го місяця; б) на кінець 1-го року.  
11. Сенситивний період оволодіння ходінням і мовленням припадає на: а) 

період немовляти; б) раннє дитинство. 
12.Такі психодіагностичні методи дослідження як експеримент, спостереження, тест, анкета, 
бесіда відносяться до  

а) емпіричних методів, б) 
організаційних методів,  
в) інтерпретаційних методів.  

13.Характеристика природного експерименту:  
а) проводиться в лабораторних умовах; б) урахування 
дії багатьох середовищних змінних;  
в) учні створюють або змінюють конкретні умови, не порушуючи звичайних життєвих 
обставин; г) одні й ті ж самі досліджувані спостерігаються упродовж певного періоду. 



 
14.Спостереження – це один із основних емпіричних методів психологічного дослідження  

а) при якому психічні явища, умови виявлення і розвиток вивчаються в спеціально 
створених, штучних умовах, б) в якому за зовнішніми об’єктивними показниками робиться 
висновок про  
внутрішні психічні функції особистості.  

15.Клінічна бесіда – це є своєрідне поєднання 

 а) бесіди з експериментом, б) бесіди із спостереженням. 

16. Період, найбільш сприятливий для розвитку певних психічних функцій, — це: 

 а) соціальна ситуація розвитку, б) сенситивний період, 

 в) екстеріоризація, г) суб’єктивна криза. 

17. Важливим відкриттям в праці ―Феноменологія духу‖ є те, що 

а) спадковість дитини не є визначальною для її навчання, виховання і розвитку, 

б) емоційне спілкування дорослого з дитиною є важливим для подальшого розвитку 

особистості, в) розвиток дитини має бути всебічним і рівномірним. 

18.. Визначте, автором якої теорії є Зігмунд Фрейд: 

а) теорія 3-ступеневого розвитку,  б) психодинамічна концепція, 

в) двофакторна теорія,  г) нормативний підхід. 

19. Провідна діяльність — це:   

а) екстеріоризація; б) критерій вікової періодизації; 

в) принцип вікової періодизації; г) ознака психічного розвитку. 

20. Непреформований розвиток – це    
а) такий тип розвитку, коли не визначений на перед кінцевий результат розвитку 
особистості, б) такий тип розвитку, коли є чітко визначені, закріплені і зафіксовані стадії та  
кінцевий результат розвитку.  

21. Рушійною силою психічного розвитку є:  
а) кількісні накопичення в структурі особистості, б) 

суперечності; в) новоутворення. 

22. Ранній вік охоплює період:  
а) від народження до 1—3 місяців; б) 
до кінця 2-го року; в) до кінця 3-го 
року. 

23. Найпростіші знання і вміння діти 2-го року життя набувають головним чином за 
допомогою:  

а) організованого навчання; б) 
безпосереднього сприймання дійсності;  
в) наслідування наочної демонстрації необхідної дії; г) безпосереднього сприймання 
дійсності, а також шляхом наслідування наочної демонстрації необхідної дії.  

24. Дитина навчається способам керування предметами: а) 
шляхом сприймання дії дорослих; б) сама, без 
допомоги дорослих.  

25. Назвіть спосіб дії з предметами у дітей 2-го року:  
а) узагальнюються і переносяться на інші предмети; б) 
не переносяться на інші предмети;  
в) узагальнюються, але не переносяться на інші предмети. 

26. Спочатку у дітей розвивається:  
а) активний словник; б) пасивний словник. 

27. На перших порах слово для дитини: 

а) є просто назвою окремого предмета; 

б) виражає зміст цілого речення.  

28. Двослівні та багатослівні речення з'являються в дитини: 

а) лише в дошкільному віці; б) на 2-му році життя. 



29. Мислення дитини 2-го року життя є: 

а) наочно-дійовим; б) образним і наочно-дійовим. 

30. Емоційні прояви дітей 2-го року:  
а) майже не відрізняються від емоційних проявів дітей 1-го року життя; б) 
стають складнішими.  

31. Які з рефлексів новонародженого не належить до безумовних рефлексів 

а) рефлекс Бабінського, б) зіничний рефлекс,  
в) рефлекс на час, г) на позу при годуванні.  

32. Психологічним критерієм кінця кризи новонародженості є а) 
набуття початкової ваги, з якою вона народилась, б) комплекс 
пожвавлення.  

33. Розвиток просторового сприймання та глибини починається з періоду  
а) немовляти, б) новонародженого, в) раннього віку.  

34. Комплекс пожвавлення у новонародженого є а) 

провідною діяльністю, б) новоутворенням, в) 

показником кризи. 

35. Провідною діяльністю в ранньому віці є  
а) емоційне спілкування, б) предметна та предметно-
орудійна діяльність, в) ігрова діяльність.  

36. Провідною діяльністю в дошкільному віці є а) 

предметна та предметно-орудійна діяльність, б) 
емоційне спілкування, в) сюжетно-рольова гра або 

ігрова діяльність.  
37. Перші ігри виникають:  

а) на початку дошкільного віку, 

б) уже в ранньому віці, в) у 

кінці раннього віку. 

38. Сприймання звуків рідної мови впродовж дошкільного віку:  
а) вдосконалюється, дитина поступово починає розрізняти всі звуки; б) 
поступово вдосконалюється, але дитина багатьох звуків не розрізняє; в) 
залишається недосконалим.  

39. Яке твердження є правильним:  
а) мимовільна увага у дошкільників досягає високого ступеня розвитку, а довільна тільки 
починає формуватися; б) мимовільна й довільна уваги досягають однакового ступеня 
розвитку;  
в) мимовільна увага у дошкільників не досягає високого ступеня розвитку, а довільна тільки 

зароджується; г) мимовільна увага у дошкільників не досягає високого ступеня, а довільна 

увага зовсім відсутня. 

40. Пам’ять дітей дошкільного віку переважно має:  
а) довільний характер; б) мимовільний характер.  

41. Перші прояви уяви дітей можна спостерігати: а) на 
другому році життя; б) від самого народження;  
в) у дітей молодшого дошкільного віку.  

42. В умовах спілкування з дорослими і виконання все більш складних завдань у дошкільника 
спочатку утворюється:  

а) зв’язне мовлення, а потім дитина переходить до ситуативного мовлення; б) 
ситуативне мовлення, а потім він переходить до зв’язного мовлення; в) ситуативне 
і зв’язне мовлення одночасно.  

43. Перші дитячі узагальнення ґрунтуються:  
а) на зовнішній відмінності між предметами і явищами; б) на 

зовнішній схожості між предметами і явищами. 

44. Дошкільник:  



а) у межах відомого йому кола явищ може зрозуміти деякі зв’язки між явищами; б) не 
здатний розуміти залежності між явищами.  

45. У дошкільному віці діти переходять:  
а) від наочно-дійового мислення до наочно-образного; б) від 

наочно-образного мислення до наочно-дійового.  
46. Чи можна сказати, що гра в дошкільному віці є відображенням дійсності, насамперед дій і 
взаємовідносин оточуючих людей:  

а) так; б) ні. 

47. Дитина грається тому, що:  
а) у грі задовольняється її потреба в діяльності; б) 
вона усвідомлює корисність гри; в) у неї виникає 
бажання навчатися.  

48. У дитячому садочку популярною є гра ―Чарівний мішечок‖. Вихователь витягає з мішечка 
різні предмети, а діти дають опис властивостей цих предметів. Яка це гра:  

а) сюжетна; б) дидактична. 

49. Чи можуть діти 2-3 років швидко переходити до ігор із розвиненим сюжетом, з  
виконанням певних ролей: 

а) так; б) ні.  
50. Мислення дітей шестирічного віку переважно є: 

а) образним і словесним; б) наочно-дійовим і образним. 51. Що відноситься 
до новоутворень у психічному розвитку шести річок:  

а) супідрядність мотивів, що лежить в основі здатності до морального вибору; б) 
установка на досягнення бажаного результату в різних видах діяльності; в) 
довільність, збагачення функцій внутрішнього мовлення.  

52. Рефлексія як новоутворення в психічному розвитку – це: а) 
передбачення своїх дій або їх уявлення; б) здатність виділяти та 
аналізувати власні психічні стани;  
в) накопичення знань та оволодіння культурою розумової праці. 

53. Провідна діяльність підлітка:  
а) навчання або учіння; б) учбово-
професійна діяльність;  
в) інтимно-особистісне спілкування.  

54. Назвіть основне новоутворення учнів підліткового віку: а) 
почуття дорослості;  
б) інтенсивний розвиток самосвідомості, самооцінки й життєве самовизначення. в) 
внутрішній план дій.  

55. Мислення підлітка переходить: 

а) від предметного до наочного; б) від наочного до абстрактного;  
в) від абстрактного до формального. 

56. Спрямованість підлітка  
а) на світ людей, б) на світ речей.  

57. Основним новоутворенням старшого шкільного віку є: а) 

самоконтроль; б) становлення світогляду; в) самовиховання. 

 

58. Ознаки розвитку мислення в старшому шкільному віці:  
а) децентрація мислення; б) розвиток теоретичного мислення; в) розвивається здатність до 
зв’язного логічного міркування, до високого рівня узагальнення та систематизації знань.  

59. Пам’ять юнака:  
а) мимовільна; б) довільна; в) після довільна. 

60. Спрямованість юнака  
а) на світ людей, б) на світ речей.  

61. Виберіть найточніше визначення ―важка‖ дитина: а) це 
педагогічно запущена дитина,  



б) це неслухняна, вперта, примхлива дитина, яка протистоїть, вимогам, порадам дорослих, 
в) це дитина, що характеризується певними відхиленнями в моральному розвитку.  

62. Підкресліть причини появи ―важких‖ дітей:  
а) урбанізація, б) фемінізація виховання, 

в) вікові особливості психічного розвитку дитини, 

г) єдина дитина в сім’ї, д) вплив сучасної сім’ї.  
63. Педзапущеність – це а) неосвіченість, 

невихованість дитини,  
б) відставання розвитку дитини від вимог віку, що викликано органічними порушеннями 
діяльності головного мозку, 
в) відставання розвитку дитини від вимог віку, що зумовлено пошкодженням аналізаторів. 

64. Поєднайте термін, назву ненормативної кризи з її змістом (наприклад, а=а): 

а) криза   а)  виникає  в  тому  випадку,  коли,  на  думку  людини, 

нереалізованості  життєва програма не виконана, коли вона незадоволена 

    продуктивністю свого життя 

б) криза особистої  б) виникає тоді, коли відбувається втрата чи обмеження 

автономії   особистісної свободи  

в) термінальна  в) виникає тоді, коли людина отримує звістку про важку 

криза   хворобу, що неминуче призведе до закінчення життя 

г) криза життєвих  г) виникає тоді,  коли дії людини або її бездіяльність 

помилок   призвели до фатальних наслідків 

65. Назвіть межі середньої дорослості:  

 а) 20-30 років;  б) 30-40 років; в) 40 – 60 років.  
66. Старіння (починаючи з 60 років) характеризується тим, що: а) 

усі органи й системи організму старіють одночасно; б) старіння 
починається в ранній і середній дорослості;  
в) процеси старіння можуть проявляти себе тільки в пізній дорослості, тобто коли людині 
більше 70 років; г) на цей процес впливає спосіб життя людини, хвороби, життєві 
негаразди.  

67. У 18-20 років і в 20-29 років зорова, слухова, кінестетична чутливості:  
а) досягають середнього рівня розвитку, 

б) дещо знижуються;  
в) досягають максимуму;  
г) спостерігається нерівномірність у їх розвитку. 

68. Коли відбувається стабілізація функцій пам’яті:  
а) до 25 років; б) від 25 до 50 років; в) у 50-60 років. 

69. Генеративність – це:  
а) висока продуктивність роботи; б) намагання кожної людини увічнити себе, зробити свій 

значущий внесок у розвиток суспільства; 

 
в) відкритість людини до спілкування; г) 
самоствердження в сім’ї, у вихованні дітей.  

70. Перерахуйте чотири найбільш розповсюджені сфери прояву криз в юнацькому віці: 
__________________________________________________________________  
71. Назвіть 3 основні напрямки роботи педагога та психолога з важкими підлітками: 

а) профілактика, б) корекція, в) діагностика, 

г) експертиза, д) просвіта, е) консиліум.  
72. Назвіть 6 ненормативних криз: __________________________________________  
73. Що э предметом педагогічної психології:  

а) умови учіння; б) закономірності засвоєння 
соціального досвіду;  



в) особливості переходу від одного періоду до іншого; г) психологічні закономірності 
навчання і виховання, оволодіння досвідом, управління процесом учіння, формування 
особистості.  

74. Поєднайте термін, назву нормативної кризи з її змістом (наприклад, а=а): 

а) у 23 роки – криза  а) людина обирає між ―Я-реальним‖ і ―Я-ідеальним‖ 

―максимальних  на користь першого 

досягнень‖       

б) у 33 роки – криза  б) виникає потреба почати життя спочатку, знайти 

―корекції життєвих  нову роботу, змінити місце проживання, 

планів‖  розлучитися або вдосконалюватися у професійному 

  зростанні тощо    

в) у 37-40 років –  в)   остаточне   переосмислення   планів   життя   і 

криза ―середини  корегуванні особистих рис у зв’язку із зниженням 

життя‖  фізичних  властивостей,  зміни  статусу  людини  у 

  житті     

г) у 65 років – криза  г) повний аналіз свого життя   

―Я - інтеграції‖        
75. У педагогічній діяльності широко використовується аналіз продуктів діяльності - це:  

а) зароблені учнем бали; б) розумові 
дії, якості особистості;  
в) твори, малюнки, контрольні роботи; г) 
знання, бажання, цілі.  

76-78. Поєднайте: 

а) Учіння – це  а) викладання, процес передачі знань учню і його розвиток як 

  особистості. 

б) Навчання –  б)   організована,   двостороння   діяльність,   спрямована   на 

це  максимальне    засвоєння    та    усвідомлення    навчального 

  матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь 

  та навичок на практиці. 

в)  Діяльність  в) активна цілеспрямована діяльність, яка полягає в засвоєнні 

педагога – це  знань, навичок та умінь, способів їх набуття, форм поведінки 

  та видів діяльності. 

79. Знайдіть правильну відповідь:  
а) учіння та учбова діяльність – тотожні поняття; б) 
учіння та учбова діяльність – різні поняття; в) учіння та 
учбова діяльність пов’язані між собою;  
г) учбова діяльність є однією з форм учіння, яка полягає в активному та цілеспрямованому 
засвоєнні соціального досвіду.  

80. Підкресліть 4 відчуттів з якими пов’язана правильна самооцінка дітей раннього віку:  
а) відчуття безпеки, д) відчуття мети, 

б) відчуття індивідуальності, ж) відчуття компетентності,  
в) відчуття приналежності до групи (сім’ї), з) відчуття значимості, г) 
відчуття страху, к) відчуття ідентифікації.  

81. Виховуваність – це а) процес впливу на людину суспільства, школи, сім’ї, літератури, 

телебачення тощо. 

 
б) рівень закріплення необхідних поглядів, форм поведінки, моральних, естетичних 
якостей.  
в) характеристика психічної діяльності дитини, яка виявляється в готовності здобувати 
досвід старших поколінь, формування суспільно значущих якостей.  



82-85. Поєднайте термін, назву психологічного механізму формування властивостей 
особистості з її змістом: 

а) наслідування    а) дотримування прикладу, зразка 

б) навіювання    б) некритичне ставлення або розуміння явища 

в) зараження    в) ототожнення себе з іншою людиною 

г) ідентифікація    г)  неусвідомлена  взаємодія,  яка  відбувається  на  рівні 

    підсвідомого,  стереотипного,  автоматичного  взаємного 

    обміну звичками, навичками тощо 

86-89. Поєднайте:   

а) перцептивні   а)  здатністю  педагога  проникнути  у  внутрішній  світ 

здібності педагога   дитини; 

    

б) мовні  здібності   б) здібність чітко висловлювати свої думки й почуття за 

педагога   допомогою мови; 

в) організаторські   в)  здатністю  вчителя  до  безпосереднього  емоційно- 

здібності педагога   вольового впливу на учнів; 

г) сугестивні   г)  це  вміння  організовувати  діяльність  учнів,  учбовий 

здібності педагога   процес, свою власну діяльність.  
90-97. Психологи доводять, що діти у своєму житті потребують порядку і правил поведінки. 
У зв’язку з цим, чи погоджуєтесь Ви з тим, що  

 правила повинні бути в житті кожної дитини  так ні 

 коли  доводиться  вдаватися  до  покарання,  краще  позбавляти  дитину так ні 

 чогось приємного для неї     

 правила повинні бути гнучкими   так ні 

 повинна  бути  узгодженість  та  послідовність  вимог,  заборон,  які так ні 

 надходять від дорослих     

 правил повинно бути багато   так ні 

 відступи від правил можуть бути але аргументовані  так ні 

 вимоги до вихованців повинні суперечити основним потребам дитини так ні 

 (у рухах, пізнанні, спілкуванні тощо)     

 вимогу або заборону слід виражати у дружньому пояснювальному тоні так ні 

 98-99. Поєднайте термін та визначення стилю спілкування за К. Левіном:   

 а) авторитарний  а)   вимоги   педагога   спокійні,   діловиті; звертання 

   приятельське;  спілкування  завжди  має  особистісний 

   підхід;     

 б) демократичний  б) діти і дорослі діють самі по собі; відсутня дисципліна, 

   продуктивна взаємодія з учнями;   

 в) потуральний  в) ризькі вимоги, части у грубій формі; погроза, похвала, 

   покарання мають суб’єктивний характер.   

 100. Підкресліть 4 мотивів спілкування:    

 а) органічні, в) ігрові, д) інтимно-особистісні,   

 б) пізнавальні, г) побутові, з) ділові, к) організаційні.   

 

 


