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ПИТАННЯ  

КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ  

(медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту, 

фізична реабілітація, педагогіка, психологія) 

 

для фахівців I (бакалаврського) рівня вищої освіти   

галузі знань  0102  «Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини» 

напряму підготовки  6.010203 «Здоров’я людини» 

(IV курс денна і заочна ф.н.) 

 

 

I. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І 

СПОРТУ 

1. Здоров’я, “третій стан”, хвороба у взаємовідношеннях з резервами здоров’я. 

Формування, збереження та зміцнення здоров’я.  

2. Характеристика м'язової системи як активної частини опорно-рухового 

апарату тіла.  

3. Характеристика серцево-судинної системи та її функціональне значення. 

Вплив фізичних вправ і спорту на серцево-судинну систему.  

4. Будова нервової системи, її функціональне значення і розвиток.  

5. Морфологічні особливості фізичного розвитку.  

6. Фізіологічна класифікація і характеристика спортивних вправ та спортивних 

видів.  

7. Адаптація до м’язової діяльності та інших факторів. Характеристика типів 

вищої нервової діяльності у людини.  

8. Фізіологічна характеристика станів організму при спортивній діяльності.  

9. Фізіологічні механізми розвитку рухових навичок.  

10. Фізіологічні механізми розвитку фізичних якостей.  

11.Фізіологічні основи спортивної працездатності в особливих умовах 

зовнішнього середовища.  

12. Фізіологічні основи тренування і відбору юних спортсменів.  

13 .Фізіологічні підходи до спортивних спеціалізацій і спорту в жінок.  

14. Біохімічні основи харчування при заняттях фізичними вправами.  

15. Теплообмін. Механізми теплопродукції й тепловіддачі. Особливості 

теплообміну при м’язовій роботі. Регуляція теплообміну  

16. Лікарське обстеження фізкультурників і спортсменів.  
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17. Передпатологічні зміни і патологічні стани при нераціональних заняттях 

спортом.  

18. Захворювання і травми нервової системи.  

19. Травматичні пошкодження кісткової і м’язової систем (переломи кісток, 

пошкодження суглобів, розтягнення, надриви й розриви м’язів).  

20. Хімічний склад м’язів. Основні білки м’язів.  

21. Молекулярні механізми м’язового скорочення.  

22. Особливості анаеробного енергозабезпечення при різних фізичних 

навантаженнях.  

23. Аеробні процеси енергозабезпечення м’язів.  

24. Сучасні уявлення про механізм виникнення втоми.  

25.Фізичне здоров’я та його кількісна діагностика.  

26. Роль умовно-рефлекторних механізмів в утворенні рухових умінь і навичок. 

Динамічний стереотип.  

27. Механізм м’язового скорочення. Одиночне і тетанічне скорочення, види 

тетанусу. Структурна перебудова м’язової системи під впливом фізичних 

навантажень.  

28. Фізіологія органів виділення. Нирки, їх функція. Вплив м’язової роботи на 

функцію органів виділення. 

29. Характеристика відновлювальних процесів, їх суть та значення.  

30. Фізіологічні основи занять оздоровчою фізичною культурою. Вплив 

оздоровчих фізичних вправ на функції організму. 

 

Література: 

1. Алєксєєв О.І., Шимонко І.Т. Анатомія людини. – Дрогобич, 2003. – 240 с. 

2. Аносов Х.П., Хомотов В.Х. Анатомія людини у схемах: Навчальний 

посібник. – К., 2002. 

3. Волошин О.Р. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту  

методичні матеріали до самостійної роботи для студентів денної та заочної 

форм навчання – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 52 с. – 3,25 

друк. арк. 

4. Земцова І. І. Спортивна фізіологія. – К.: Олімпійська література,           

2008. – 207 с. 

5. Копко І. Є. Філь В.М. Анатомія людини з основами спортивної 

морфології (модулі І, ІІ) / Лабораторний практикум для студентів 

спеціальностей “Фізичне виховання” та Здоров’я людини”. Навчальне видання. 

– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 

112 с. – 7,4.  
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6. Копко І.Є., Філь В.М. Фізіологія людини (модуль І). Методичні матеріали 

до проведення лабораторних та практичних занять для студентів напрямів 

підготовки “Здоров’я людини” та “Фізичне виховання”. – Дрогобич : 

Редакційний відділ ДДПУ. – 2011. –  80 с.  

7. Копко І.Є., Філь В.М. Фізіологія людини (модуль ІІ). Методичні 

матеріали до проведення лабораторних та практичних занять для студентів 

напрямів підготовки “Здоров’я людини” та “Фізичне виховання”. – Дрогобич : 

Редакційний відділ ДДПУ. – 2012. –  81 с.  

8. Мурза В.П., Архипов О.А., Хорошуха М.Д. Спортивна медицина. - К., 

2007. – 248 с. 

9. Плахтій П. Д. Фізіологічні основи фізичного виховання школярів. – 

Кам'янець-Подільський, 2001. – 218 с. 

10. Плахтій П.Д., Кучерук О. С. Фізіологія людини. Нейрогуморальна 

регуляція функцій. – К.: Професіонал, 2007. – 333 с. 

11. Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення 

м’язової діяльності. – К.: Професіонал, 2006. – 463 с. 

12. Плиска О. І. Фізіологія людини і тварин. – К.: Парламентське 

видавництво, 2007. – 463 с. 

13. Матрошилін О.Г. Гігієна харчування під час занять фізичними  вправами / 

методичні матеріали до самостійної роботи для студентів денної та заочної 

форм навчання спеціальностей 8.01020302 Фізична реабілітація та 8.01020101 

Фізичне  виховання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 65 с. 

 

 

II. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

1. Опишіть ускладнення з боку основних систем організму при тривалій 

іммобілізації. 

2. Розкрийте механізми лікувальної дії масажу. Клініко-фізіологічне 

характеристика впливу масажу на організм людини.  

3. Методика і техніка проведення класичного масажу. Характеристика 

основних і допоміжних масажних прийомів. 

4. Сегментарно-рефлекторний масаж. Сегментарна будова тіла. Техніка і 

методика проведення сегментарно-рефлекторного масажу. Характеристика 

окремих масажних прийомів. 

5. Спортивний масаж. Методика проведення окремих видів спортивного 

масажу. Методика проведення спортивного масажу різних частин тіла. 

Особливості застосування спортивного масажу. 
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6. Лікувальний масаж. Методика проведення масажу при захворюваннях, 

пошкодженнях органів і систем організму. 

7. Точковий масаж. Способи знаходження біологічно-активних точок. Техніка і 

прийоми точкового масажу. Методика проведення точкового самомасажу. 

8. Самомасаж. Прийоми і техніка. Правила проведення самомасажу. 

9.Методи апаратного масажу. Методика і техніка проведення масажу за 

допомогою апаратів. Сполучнотканинний масаж. Основні прийоми. 

Лімфодренажний масаж. 

10. Поняття про фізіотерапію, механізми лікувальної дії фізичних чинників. 

Класифікація природних і штучних фізичних лікувальних чинників. 

11. Механотерапія. Характеристика типів механотерапевтичних апаратів. 

Показання і протипоказання до застосування механотерапії. Особливості 

застосування механотерапевтичних апаратів в лікарняному і післялікарняному 

періодах реабілітації. 

12. Розкрийте зміст дренажних положень при бронхолегеневій патології та 

зміст звукової гімнастики. Завдання лікувального масажу та 

фізіотерапевтичних засобів при захворюваннях органів дихання. 

13. Завдання, види та методики застосування дихальної гімнастики в 

реабілітації хворих бронхіальною астмою. 

14. Завдання, види та методики застосування дихальної гімнастики при 

плевриті. 

15. Завдання та особливості застосування лікувальної гімнастики у реабілітації 

хворих гіпертонічною хворобою. 

16. Недостатність кровообігу, причини виникнення, хронічна недостатність 

кровообігу за ступенями важкості. Завдання і форми ЛФК при хронічній 

недостатності кровообігу I ступеня. Охарактеризуйте заняття з ЛГ. 

17. Рухові режими, форми і методики застосування ЛФК на санаторному етапі 

реабілітації хворих інфарктом міокарда. 

18. Механізм лікувальної дії та параметри використання підводного душ- 

масажу в реабілітації хворих ожирінням. 

19. Основні принципи застосування лікувальної гімнастики при хронічних 

гастритах та виразковій хворобі. Які мінеральні лікувальні води призначаються 

при хронічних гастритах із нормальною та недостатньою секреторною та 

кислотоутворювальною функцією шлунка? 

20. Мозковий інсульт, види інсульту, клінічний перебіг; завдання та методики 

реабілітації в ранньому відновному періоді. Методи відновлення активних 

рухів у кінцівках після інсульту. Методи відновлення опорної функції, ходьби 

та координації рухів після інсульту. Догляд за хворим. 



 5 

 

21. Етіологія і клініка невриту лицьового нерва. Відновлювально-

компенсаторна терапія при невриті лицьового нерва: лікування положенням, 

пасивно-активні вправи для мімічних м’язів. Методика масажу при невриті 

лицьового нерва. 

22. Переломи: класифікація, абсолютні та відносні ознаки переломів, принципи 

лікування. Фіксаційний та екстензійний методи лікування.  Спеціальні вправи в 

іммобілізаційному та постіммобілізаційному періодах застосування ЛФК після 

діафізарних переломів верхніх і нижніх кінцівок. 

23. Симптоми і принципи лікування внутрішньосуглобових переломів. 

Характеристика типових м’язових атрофій внаслідок тривалої іммобілізації. 

Завдання ЛФК і основні вправи на етапах реабілітації.  

24. Ампутації: види, загальні і типові післяопераційні ускладнення. Засоби 

фізичної реабілітації в лікарняному і післялікарняному періодах реабілітації 

після ампутації верхньої і нижньої кінцівок.  

25. Ознаки нормальної постави. Вади постави. Профілактика порушень 

постави. Методичні підходи до організації занять з ЛФК при порушеннях 

постави. Спеціальні фізичні вправи залежно від виду порушення постави.  

26. Класифікація переломів таза. Консервативне лікування переломів кісток 

таза. Види іммобілізації і терміни. Зміст ЛФК за періодами її застосування. 

27. Компресійні переломи хребта. Функціональний метод лікування 

компресійних переломів хребта в нижньогрудному і поперековому відділах. 

Охарактеризуйте ЛФК за періодами її застосування. Перевірки 

функціонального стану хребта після компресійного перелому. 

28. Вроджений вивих стегна, діагностика, реабілітація при консервативному та 

оперативному методах лікування. 

29. Дитячий церебральний параліч (ДЦП), його форми, прояви, реабілітаційні 

заходи. 

30. Травми спинного мозку, їх класифікація та симптоми; схема застосування 

засобів фізичної реабілітації. 

 

Література: 

1. Аксельсон П., Чесни Д.Я., Мінкель Ж., Перр А. Посібник для підготовки 

користувача інвалідним візком з ручним приводом.  Львів: Місіонер, 2002. – 

172 с.  

2. Аксельсон П., Чесни Д.Я., Мінкель Ж. Керівництво для вибору інвалідного 

візка. Львів: Місіонер, 2002. – 72 с. 

3. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж: учебно-метод. пособие для мед. 

работн. / Н. А. Белая. – М.: “Советский спорт”, 2001. – 273с. 
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4. Вовканич А.С. Вступ у фізичну реабілітацію. – Львів: Українські технології, 

2008. – 200 с. 

5. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура: учеб. пособие /  В. А.  

Епифанов. — М. : ГЕОТАР - Медиа, 2006. – 568с. 

6. Епифанов В. А. Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учебник / Под 

ред. В. А. Епифанова, Г. Л. Апанасенко. – М.: Медицина, 1990. – 368с.  

7. Івасик Н.О. Фізична реабілітація при порушенні діяльності органів дихання. 

Львів: Українські технології, 2007. – 165 с. 

8. Камаева О.В. Мультидисциплинарный поход в ведении и ранней 

реабилитации неврологических больных: методическое пособие. Часть 2. 

Сестринские вопросы / Камаева О.В., Буракова З.Ф., Зычкова О.Б. - Санкт-

Петербург, 2003. – 41 с. 

9. Камаева О.В. Мультидисциплинарный поход в ведении и ранней 

реабилитации неврологических больных: методическое пособие. Часть 3. 

Логопедия, глотание / Камаева О.В., Буракова З.Ф., Зычкова О.Б. - Санкт-

Петербург, 2003. – 26 с. 

10. Камаева О.В. Мультидисциплинарный поход в ведении и ранней 

реабилитации неврологических больных: методическое пособие. Часть 4. 

Функция тазовых органов/ Камаева О.В., Буракова З.Ф., Зычкова О.Б. - Санкт-

Петербург, 2003. – 22 с. 

11. Кашуба В.А. Биомеханика осанки / В.А. Кашуба. – Київ: Олімпійська 

література, 2003. – 280 с. 

12. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / за ред. проф.    В.В. 

Клапчука і проф. Г. В. Дзяка. — К. : Здоров'я, 1995. — 312с. 

13. Марченко О. К. Фізична реабілітація із травмами й захворюваннями 

нервової системи: Навч. посібник. – К.: Олімпійська література, 2006.–196 с. 

14. Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров’я. – К: Здоров’я, 1991. – 256 с.   

15. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручник / В. М. Мухін. – 3-тє вид., 

переробл. та доповн. - К.: Олімпійська література, 2009. – 488с. 

16. Назар П.С., Шахліна Л.Г. Загальний та спеціальний догляд за хворими з 

елементами фізичної реабілітації: Навч. Посібник. – К.: Олімпійська література, 

2006. - 240с.  

17. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві: навч. посіб. / 

[Л. О. Вакуленко, І. Р. Мисула, Л. В. Левицька та ін.]; за заг. ред. Л. О. 

Вакуленко.– Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 175 - 183.  

18. Пархотик И. И. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

брюшной  полости. -  К.: Олимпийская литература, 2003. – 224 с.  

19. Реабилитация неврологических больных / А.С.Кадыков, Л.А.Черникова,                          

Н.В. Шахпаронова. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 560 с.  
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20. Соколовський В.С. Лікувальна фізична реабілітація / В.С. Соколовський,   

Н. О. Романова, О. Г. Юшковська. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. –236 с. 

21. Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник для студ. вищих мед. 

навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.]; за ред. 

професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, 

Журфонд, 2014. – 240 с. 

22. Физическая реабилитация: учебник для студентов высших учебных 

заведений / Под общ. ред. проф. С. Н. Попова. - Изд. 3-е. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. — 608 с. 

22. Язловецький В.С. Основи лікувальної та оздоровчої фізичної культури. 

Навч. Посібник. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. Володимира Винниченка,   2002. – 

154с. 

23. Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник для студ. вищих мед. 

навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич [та ін.]; за ред. 

професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, 

Журфонд, 2014. – 240 с.  

 

III. ПЕДАГОГІКА 
1. Педагогіка як наука, її становлення, розвиток. Завдання педагогіки на 

сучасному етапі.  

2. Категорії педагогіки: виховання, навчання, освіта, розвиток.  

3. Система освіти в Україні: здобутки, проблеми.  

4. Особистість, її ознаки.  

5. Вплив соціального середовища на розвиток особистості.  

6. Особливості навчання і виховання учнів різного віку.  

7. Роль спадковості, середовища, діяльності у розвитку особистості.  

8. Поняття дидактики, предмет її вивчення. Основні категорії дидактики.  

9. Процес навчання, його цілісність та наукова організація. Функції процесу 

навчання.  

10. Зміст освіти в національній школі.  

11. Особливості Нової української школи.  

12. Основі принципи навчання та дидактичні правила їх реалізації.  

13. Засоби навчання, методика їх використання на уроках.  

14. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання учнів.  

15. Урок – основна форма організації навчання в сучасній школі України. 

Педагогічні вимоги до уроку в школі.  

16. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів 

(словесні, наочні, практичні).  

17. Критерії оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 
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18. Вимоги до системи оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. 

19. Поняття колективу, його ознаки. Особливості учнівського колективу.  

20. Виховний вплив колективу на особистість дитини. 

21. Сім’я як чинник виховання. Система роботи учителів з батьками учнів, 

схильними до правопорушень.  

22. Спільна робота школи, сім’ї та громадськості у реалізації мети 

національного виховання.  

23. Суть процесу виховання: мета, завдання. Цінності сучасного українського 

виховання.  

24. Прийоми, засоби виховання. Використання засобів народної педагогіки у 

вихованні.  

25. Сутність і завдання фізичного виховання в умовах Нової української школи. 

26. Форми і засоби фізичного виховання, їх використання у процесі навчання 

учнів різновікових груп.  

27. Фактори, що визначають здоровий спосіб життя учнівської молоді.  

28. Спільна діяльність сім'ї та школи з формування основ здорового способу 

життя учнівської молоді.  

29. Сучасна школа як педагогічна система й об’єкт управління.  

30. Інноваційні процеси в освіті. 

 

Література: 

1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: 
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«Коло», 2006. – 326 с.  
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закладів / Н. П. Волкова. – К.: Академія, 2001. – 576 с.  
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Либідь, 1997. – 376с.  

6. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки : навчальний посібник / О. А. 

Дубасенюк. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – 464 с.  

7. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ століття.// Освіта 

України. – К. : 2002 – 62 с.  

8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська.– К. : 

Академвидав. – 2004. 351 с.  
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9. Закон України «Про Освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-

39, ст.380). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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10. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (із змінами) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://consultant.parus.ua/  

11. Концепція Нової української щколи – [Електорнний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.kmu.gov.ua/.../ukrainska-shkola-compressed.  

12. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості 

/ Г. С. Костюк. – К., 1989. – 315с.   

13. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва : 

навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / В. П. 

Кравець. – Тернопіль, 1994. – 436 с.  

14. Кравець В. Історія української школи і педагогіки. Курс лекцій: навч.пос. / 

В. П. Кравець – Тернопіль, 1994. – 360 с.  

15. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник. – 2 вид.перероб.і доп. – К. : 

Знання-Прес , 2004. – 445 с.  

16. Максимюк С. П. Педагогіка / С. П. Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – 350 с. 

17. Надім’янова Т. В. Педагогіка : методичні матеріали до семінарських занять 

/Т. В. Надім’янова . – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – 108 с. 

18. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/  

19. Освітні технологі: навч.-метод.посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. 

Любарська та ін.; за заг.ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255с.  
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– К. : Педагогічна думка, 2001. – 514 с.  
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дидактики : навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів. – 

Тернопіль : Астон, 2002. – 244с.  

23. Педагогіка / за ред. Фіцули М. М. – К. : Академія, 2002. – 528с.  

24. Ващенко Г. Виховний ідеал: підруч. для педагогів, вихователів молоді і 

батьків / Г.В. Ващенко. – Полтава: Полтавський. вісник, 1994. – 199 с. 
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IV. ПСИХОЛОГІЯ 

ПИТАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ 

1. Предмет, структура психології. Психіка як предмет вивчення 

психологічної науки Структура та функції психіки. Психологічна 

характеристика свідомого та несвідомого. 

2. Мотиваційна (спонукальна ) сфера особистості. Характеристика 

основних потреб і мотивів людини. Генезис мотивів. Спрямованість 

особистості, її види. Ціннісні орієнтації, ідеали, потреби. 

3. Самосвідомість як психологічний центр особистості. Компоненти 

самосвідомості. Коротка характеристика основних етапів становлення 

самосвідомості особистості. 

4.  Психологічна характеристика темпераменту. Психологічні властивості 

темпераменту. Типи темпераменту. 

5. Поняття про характер, його структура та основні властивості. Характер 

та індивідуальність особистості. 

6. Психологічна характеристика здібностей, їх кількісна та якісна 

характеристика, структура. Обдарованість, талант, геніальність. 

7. Загальна характеристика пізнавальної сфери особистості: 

перцептивний і когнітивний рівні. 

8.  Психологічна характеристика уваги. Увага у професійній діяльності. 

Керівництво увагою учнів. Методи вивчення уваги. 

9. Психологія пам'яті.  Види пам'яті. Пам'ять і діяльність особистості. 

10. Процеси пам'яті. Заучування і прийоми його організації. Забування та 

його причини. 

11. Психологія мислення: природа, форми, операції, властивості. Види 

мислення та його індивідуальні властивості. 

12. Мислення і мова. Значення слова як одиниці мислення і мови. 

Внутрішня мова, її значення, структура і функції в роботі інтелекту і 

спілкуванні.  

13. Уява та уявлення. Види та функції уяви. Мрія як особливий вид уяви. 

Фантазія. Прийоми створення образів уяви. 

14. Поняття про емоційну сферу особистості та її значення в 

життєдіяльності людини. 

15. Поняття про волю. Основні особливості вольової діяльності. Вольова 

дія та її структура. 

16. Визначення  спілкування. Структура спілкування. Єдність 

спілкування і діяльності. Вербальна і невербальна комунікація у педагогічному 

процесі. 
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17. Соціально-психологічні основи ефективної взаємодії. Психологія 

конфліктної взаємодії. 

18. Загальна характеристика соціальної перцепції. Механізми 

взаєморозуміння в процесі  спілкування. Бар’єри у спілкуванні. 

19. Механізми соціально-психологічного впливу. Соціально-психологічні 

проблеми соціалізації особистості. 

20. Особистість як об’єкт і суб’єкт суспільних відносин  і особистісних 

стосунків. Суспільні відносини і соціальна роль. Статус особистості як 

показник становища в групі. 

21. Група як предмет вивчення  соціальної  психології. Класифікація груп. 

Психологічні особливості великих груп. Соціально-психологічні 

характеристики української нації. 

22. Соціально-психологічна характеристика малої групи. Загальна 

характеристика динамічних процесів у групі. Лідерство і керівництво у малих 

групах. 

23. Кризи психічного розвитку, причини їх виникнення та шляхи 

розв’язання. Загальна характеристика раннього дитинства, психологічні умови 

ефективності занять фізичним вихованням на даному віковому періоді. 

24. Психологічна, соціальна, моральна та духовна ситуація розвитку, 

провідна діяльність та новоутворення в дошкільному віці. Зміст та особливості 

гри дошкільників. Гра як чинник психічного розвитку дитини. 

25. Психологічна, соціальна, моральна та духовна ситуація розвитку, 

провідна діяльність та психологічні, особистісні новоутворення в молодшому 

шкільному віці. Психологічні умови забезпечення ефективності розвитку. 

26. Соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність та новоутворення 

підліткового віку. Особливості розвитку та виховання на даному віковому етапі 

життя. 

27. Особистісні новоутворення у ранній юності. Психологічні основи 

забезпечення розвитку цих новоутворень в умовах сім’ї та школи. Психологічні 

особливості розвитку самосвідомості в період юності. 

 28. Розвиток  особистості в дорослому віці. Взаємовплив  емоційного та 

інтелектуального розвитку на даному віковому  етапі життя. 

29. Акмеологія та життєвий шлях особистості. Професійні, сімейні та 

фізіологічні зміни в пізній дорослості. Чинники розвитку когнітивних функцій 

у старості та причини їх зниження  

30. Детермінанти та основні закономірності психічного розвитку 

особистості. Фактори, показники та порушення психічного та особистісного 

розвитку. 
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