
ЗРАЗКИ  

 тестових завдань з курсу «Вступ до спеціальності». 

1. Зразки завдань репродуктивного рівня: 

 

Термінологічний диктант 

Модель професійної діяльності психолога – … 

Професійна орієнтація –… 

Професійна придатність – … 

Професійний відбір – … 

Професійні знання психолога – … 

Професійні уміння психолога - … 

Професійно важливі якості психолога –… 

Професіограма –… 

Профорієнтація -…  

Психодіагностика – … 

Психокорекція –…  

Психолог - … 

Психологічна допомога – … 

Психологічна консультація –…  

Психологічна культура - … 

Психологічна освіта –…  

Психологічна служба - … 

Психологічний діагноз –…  

Психопрофілактика –…  

Сфери і види діяльності психолога -… 

 

2. Зразки завдань творчого рівня: 

Підготувати реферати на вказану тематику із зазначенням  

пропрацьовано літератури. 

Теми рефератів 

1. Індивідуація, самоактуалізація, самовиховання як способи формування  

        особистості студента-психолога. 

2. Психотехнічна робота як спосіб поглиблення психологічної  

компетентності . 

3. Професійне спілкування як основний засіб роботи психолога-практика. 

4. Основні види діяльності  психолога- практика. 

5. Психолог - це не професія, а спосіб життя. 

6. Основні напрямки роботи психолога (галузі). 

7. Питання професійного й особового зростання психолога. 

8. Особистісні характеристики професійного психолога. 

9. Проблема відповідальності професійного психолога. 

10. Специфіка відповідальності в роботі фахівців різних психологічних   

        галузей. 

11. Види наукової роботи в психології. 



12. Карнегіанство, парапсихологія та інші види навколонаукової практики 

як    приклади порушень морально-етичної відповідальності професіонала. 

13. Проблеми емоційної саморегуляції  психолога. 

14. Проблеми взаємодії психолога з представниками суміжних професій.  

       Етичний і професійний аспекти. 

15. Принципи професійної етики психолога. 

16. Специфіка спілкування професійного психолога. 

 

 

3. Зразки завдань інноваційного рівня: 

 Студентам необхідно в окремому зошиті виконати письмово одне з 

чотирьох завдань.  

Завдання 1. 

На основі моделі професійної діяльності психолога проаналізуйте свої 

можливості у професійній адаптації (не менш двох друкарських сторінок). 

Завдання 2.  
Складіть узагальнений образ психолога, залежно від сфер його 

майбутньої діяльності (зокрема, в системі народної освіти). При складанні 

образу психолога слід враховувати професійні знання, уміння й навики, 

особистісні та індивідуальні характеристики, важливі для психолога. 

Завдання 3.  
Складіть конспект статті з наукового психологічного журналу, що 

містить аналіз діяльності психолога системи освіти (д/садка, школи, вузу і 

т.п.). 

Завдання 4.  
Проведіть соціально-психологічне дослідження з проблеми «Який 

психолог потрібний сучасній школі, ВНЗ?» 

 
 

 
 


