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Питання до екзамену  

 

1. Опишіть особливості планування роботи практичного психолога в закладах 

освіти. 

2. Перерахуйте основні нормативні документи якими керується практичний 

психолог в своїй роботі. 

3. Охарактеризуйте принципи Етичного кодексу практичного психолога в школі. 

4. Опишіть основні види роботи практичного психолога системи освіти. 

5. Опишіть структуру психологічної служби системи освіти. 

6. Опишіть структуру та основні напрями діяльності Українського центру 

практичної психології (УЦПП). 

7. Опишіть труднощі адаптації дитини до умов дошкільного закладу. 

8. Опишіть типові проблеми  з якими стикається психолог початкової школи. 

9. Опишіть цілі діяльності, що постають перед психологом початкової школи. 

10. Опишіть етапи підготовки практичного психолога до тестування готовності 

дитини до навчання у 1 класі. 

11. Охарактеризуйте основні методики діагностики готовності дитини до школи. 

12. Опишіть основні компоненти психологічної готовності дитини до школи. 

13. Опишіть фактори, що можуть викликати шкільну дезадаптацію.  

14. Опишіть основні форми психогенної шкільної дезадаптації. 

15. Охарактеризуйте особливості моніторингу умов та особливостей розвитку 

особистості учнів молодшої школи. 

16. Опишіть основні види затримки психічного розвитку (ЗПР) молодших 

школярів. 

17. Опишіть проблеми які можуть спонукати психолога до діагностики становища 

підлітка в класі.  

18. Опишіть основні етапи психологічного консультування шкільного практичного 

психолога. 

19.  Опишіть основні шляхи зняття упередженого ставлення підлітків у групових 

стосунках. 

20.  Опишіть основні особливості консультування батьків учнів. 

21.  Опишіть позитивний та негативний вплив групи на особистість учня. 

22. Опишіть особливості професійного консультування старшокласників. 

23. Охарактеризуйте смислові бар’єри, що можуть виникати між підлітками та 

дорослими. 

24. Охарактеризуйте особливості моніторингу умов та особливостей розвитку 

підлітків. 

25. Опишіть види документів (матеріалів) що подаються на експертизу практичним 

психологом школи. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

 

з дисципліни  «Психологічна служба в системі освіти» 

 

Теоретичні питання:      

1.  Опишіть особливості планування роботи практичного психолога в 

закладах освіти. 

2. Опишіть основні етапи психологічного консультування шкільного 

практичного психолога. 

3. Опишіть типові проблеми  з якими стикається психолог початкової 

школи. 

 

Затверджено на засіданні кафедри протокол №__ від _____._____ 2019 

року. 

 

Завідувач кафедри                                                               Е. Лузік 

 

Екзаменатор                                                                        Н. Проскурка 

 
 


