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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Побудова національної системи освіти України передбачає новий підхід до 

професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає 

рівень компетентності випускників, раціональне поєднання їх теоретичних 

знань з умінням застосовувати їх на практиці. 
Мета курсу – розкрити закономірності функціонування та проявів психіки 

людини, особистості, сприяти на цій основі формуванню загальної 

психологічної культури та компетентності абітурієнтів, їх готовності до 

професійної діяльності.  
Завдання курсу: аналіз предмету вивчення психології як науки, історії її 

становлення та сучасної системи психологічних знань; вивчення понять психіки 

і свідомості, їх функцій і структур; розкриття типових психічних процесів і 

станів, їх змісту та функціонування; вивчення психологічної сутності понять 

особистості та діяльності; визначення специфіки психічних властивостей 

людини; перевірка знання основних видів діяльності психолога; специфіки 

роботи в різних типах навчальних закладів та установ.         
Головним завданням вступного фахового випробування для вступників 

спеціальності «Психологія» на освітній ступінь магістр є перевірка 

відповідності рівня підготовки майбутніх фахівців Галузевому стандарту вищої 

освіти за спеціальністю «Психологія».  
Оволодіння такими знаннями дасть можливість сформувати такі уміння: 

володіти та безпроблемно використовувати методи психологічних досліджень; 

вільно оперувати категоріально-понятійним апаратом психології; всебічно 

розкривати суть та закономірності психічних явищ, розпізнавати їх ознаки, 

виокремлювати частини, стимулюючі та гальмуючі чинники, аналізувати і 

розуміти причини та наслідки; розуміти та налізувати зв’язки між психічни 

миявищами; працювати з науковими психологічними першоджерелами. 
Програма фахового випробування покликана перевірити рівень фахової 

компетентності майбутнього фахівця, що відповідає його освітньо-професійній 

програмі. Вона сприяє виявленню рівня спеціальної підготовки фахівця та 

готовність до продовження навчання на здобуття ОС «магістр». 
Програма випробування містить питання з фундаментальних розділів 

психологічної науки, які дозволяють виявити рівень цілісності та системності 

теоретичних знань абітурієнта з циклу психологічних дисциплін, ступінь 

сформованості вмінь та навичок у плануванні, організації та проведенні 

сучасного психологічного дослідження. 
 
 
 
 
 
 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 
 
 

Не склав 

0 – 99 Абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної 

програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний 

матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на 

запитання; допускає  грубі порушення норми 

літературної мови. 

С
к
л
ав

 

Початковий 100 Абітурієнт виявляє знання навчальної програми на 

початковому рівні; має поверхневі уявлення про 

психічні явища; з допомогою екзаменатора дає 

відповіді на питання. 
101-109 Абітурієнт відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про психічні явища; з 

допомогою екзаменатора дає відповіді на питання. 
110 – 119 Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі 

викладача. Володіє матеріалом на репродуктивному 

рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки 

в мовленнєвому оформленні.  
Середній 120 – 129 Абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає 

значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про 

недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять.  
Середній 130 – 139 Абітурієнт відтворює основний навчальний матеріал, 

проте демонструє початкові вміння; допускає помилки 

в мовленнєвому оформленні.  
140 – 149 Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних 

психологічних понять, володіє матеріалом на 

репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння.  
Достатній 150 – 159 Абітурієнт у цілому правильно відтворює навчальний 

матеріал і має достатні психологічні знання для 

вирішення нескладних психолого-педагогічних 

завдань. Має чіткі уявлення про психічні та суспільні 

явища; достатньо володіє науковою термінологією. 
160 – 169 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, але 

допускає деякі помилки, які сам виправляє; у 

відповіді є поодинокі недоліки в послідовності 

викладу матеріалу і незначні порушення норм 

літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та 

узагальнювати засвоєний матеріал.  
170 – 179 Абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, але 

допускає деякі помилки, які сам виправляє. 

Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати 

засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє 

частково еврістичний інтерес. 



Високий 180 – 189 Абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-
науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє 

виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє 

повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними 

підходами і концепціями, логічно і послідовно 

обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть 

питання, застосовує теоретичні знання для аналізу 

соціально-педагогічних явищ, наводить приклади 

соціально-педагогічних досліджень. 
190 – 199 Абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-

науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє 

виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє 

повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними 

підходами і концепціями, логічно і послідовно 

обґрунтовує свої думки.  
200 Абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає 

навчально-науковий матеріал, володіє методами 

дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в 

матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний 

з теоретичними підходами і концепціями, логічно і 

послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває 

суть питання, застосовує теоретичні знання для 

аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить 

приклади соціально-педагогічних досліджень та з 

власного соціально-педагогічного досвіду. 
 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 100 до 200 

балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 

арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 

екзаменаційного білету. 

 
ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Загальна психологія 

1. Поняття про психіку, її функції. 
2. Свідомість як форма відображення людиною дійсності. Структура 
свідомості.  
3. Я-концепція та образ «Я».  
4. Поняття про діяльність. Мотиви діяльності. Структура діяльності.  
5. Поняття про спілкування. Зміст спілкування.  
6. Поняття про здібності. Здібності та діяльність. 
7. Поняття про увагу. Функції  та види уваги.  
8. Поняття про сприймання, відмінність сприймання від відчуттів, їх 
взаємозв’язок.  



9. Поняття про пам’ять. Види пам’яті та принципи їх класифікації.  
10. Види мислення: наочно-дійове, наочно-образне та понятійне.  
11. Поняття про уяву, її відмінність від образів пам’яті та сприймання. Роль 
уяви у житті людини.  
12. Основні функції уяви. Аналітико-синтетичний характер процесів уяви.  
13. Поняття про емоції та почуття. Значення емоцій та почуттів в житті 

людини.  
14. Поняття про волю, її значення в житті людини, в організації та регуляції 
діяльності. Підходи і тенденції розвитку уявлень про волю.  
 

Вікова психологія 
1. Психологічна характеристика новонародженої дитини. Криза 

новонародженості.  
2. Психічний розвиток дитини немовлячого віку. Основні досягнення дитини 

першого року життя. Криза першого року життя. 
3. Психологічні особливості дитини раннього віку. Соціальна ситуація розвитку 

дитини раннього віку. Криза 3-х років. 
4. Загальна характеристика розвитку дошкільника. Провідна діяльність дитини 
дошкільного віку. Новоутворення віку.  
5. Загальна характеристика розвитку молодшого школяра. Соціальна ситуація 
розвитку молодшого школяра. Новоутворення молодшого шкільного віку.  
6. Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка. 
Соціальна ситуація розвитку підлітка. Психологічні новоутворення 

підліткового віку.  
7. Загальна характеристика раннього юнацького віку: соціальна ситуація 
розвитку, провідна діяльність, новоутворення.  
8. Загальні особливості зрілої юності. Соціальна ситуація розвитку в період 
зрілої юності.  
9. Загальна характеристика періоду ранньої дорослості. Психосоціальний 
розвиток молодих людей.  
10. Загальна характеристика періоду середньої дорослості. Збереження і 

зміни фізичних можливостей у зрілому віці.  
11. Загальна характеристика старості. Морфо-функціональні зміни в період 
геронтогенезу. Психологічні причини хвороб.  
 

Педагогічна психологія 
1. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. Зв’язок 

педагогічної психології з іншими науками.  
2. Завдання та структура педагогічної психології.  
3. Проблеми сучасної педагогічної психології. Сучасні погляди на історію 

педагогічної психології. 
4. Психологічне поняття про навчання. Навчання і розвиток.  
5. Психологічні механізми навчання.  
6. Учіння як процес і як діяльність. Структура учбової діяльності. 

Мотиваційний компонент учіння.  



7. Психологічні особливості формування учбових умінь та навичок. 
Навчальність як важлива характеристика суб’єктів учбової діяльності. Віковий 

та індивідуальний підхід у навчанні.  
8. Психологічні фактори успішності в учінні. 
9. Психологічний аналіз уроку.  
10. Психологія педагогічного спілкування. 
11. Психологічна характеристика педагогічного такту.  
12. Цілі і завдання психології виховання.  
13. Психологічна характеристика методів виховання.  
14. Психологічні механізми виховання.  
15. Психологія роботи з проблемними дітьми.  
16. Психологічні механізми подолання шкідливих звичок. 
 

Психодіагностика 
1. Психодіагностика як наука і практична діяльність.  
2. Історія розвитку психодіагностики, характерні риси сучасної 

психодіагностики.  
3. Класифікація методів психодіагностики за різними основами.  
4. Поняття тесту. Види тестів.  
5. Поняття диференційної психометрики. Надійність, валідність тесту.  
6. Основні етапи психодіагностичного обстеження.  
7. Основні професійно-етичні принципи в психодіагностиці.  
8. Поняття інтелекту як об’єкту психодіагностики. Загальна характеристика 

тестів інтелекту.  
9. Основні напрями дослідження й виміру креативності: особистісний та 

пізнавальний. Взаємозв’язок креативності та інтелекту. Методики діагностики 

креативності. 
10. Теоретичне обґрунтування проективного підходу діагностики 

особистості.  
11. Поняття психічної риси, основні класи рис. Діагностика конституційних 

рис. Діагностика характерологічних рис, опитувальники (багатомірні та 

одномірні).  
12. Поняття типу особистості, характеристика типологічних систем.  
13. Психічний стан як об’єкт психодіагностики. Основні методи дослідження 

психічних станів, їх характеристика.  
14. Характеристика методик діагностики міжособистісних відносин на основі 
надання суб’єктивної переваги. 

 
Основи психологічного консультування 

1. Місце психоконсультування у практичній діяльності психолога. Галузі 

застосування психоконсультування.  
2. Взаємозв’язок психотерапії та психоконсультування: об’єкт, суб’єкт, 

засоби та завдання роботи, особливості процесу. 
3. Основні принципи психоконсультування.  
4. Професійно-етичний кодекс психолога-консультанта України.  



5. Обов’язки та права психоконсультанта.  
6. Напрями роботи психоконсультанта.  
7. Види психоконсультування та їх особливості.  
8. Специфіка психоконсультування за напрямом психокорекційної роботи. 
9. Схема процесу психоконсультування.  
10. Створення клімату, що забезпечує успіх психоконсультування.  
11. Основні етапи консультування.  
12. Консультативна бесіда та інтерв’ю як основні технології 
психоконсультативної роботи: вимоги, стадії, методи, прийоми.  
13. Основні прийоми та труднощі психоконсультування.  
14. Вербальні та невербальні прийоми психоконсультування.  
15. Методи психологічного впливу.  
16. Психоконсультативний контакт як провідна фаза та умова ефективного 

психоконсультування.  
 

Основи групової психокорекції. 
Практикум з групової психокорекції 

1. Структура психокорекційної роботи: стадії (етапи) психокорекції та їх 
основні методи, що використовуються.  
2. Основні напрями та завдання психокорекційної роботи.  
3. Специфіка психокорекції особистісних проблем та проблем психологічної 

роботи із стресами та постстресовими станами.  
4. Основні завдання роботи з пізнавальною сферою дитини із відставаннями й 

проблемами у навчанні.  
5. Психокорекція сфери спілкування та її порушень.  
6. Психокорекція батьківсько-дитячих стосунків. 
7. Особливості та структура психокорекційної програми як базового і 
технологічно необхідного засобу психокорекційної роботи.  
8. Специфіка мети психокорекції, об’єкта, предмета та методів психокорекції.  
9. Особливості типових і індивідуальних програм психокорекційної роботи. 

 
Історія психології 

1. Предмет, завдання, значення історії психології. 
2. Періодизація історії психології.  
3. Міфологічна і народна психологія. Психологія в Стародавньому світі.  
4. Антична психологія. 
5. Психологічні теорії Середньовіччя та епохи Відродження. 
6. Психологія 17 – 18 століть. 
7. Розвиток психології в Україні. 
8. Психологія 19 ст. Психологія як природнича наука. 
9. Становлення наукової психології.  
10. Фундаментальні напрямки психології. 
11. Розвиток радянської психології. 
12. Сучасні напрямки та проблеми психології. 

 



Соціальна психологія 
1. Предмет, завдання і методи соціальної психології. 
2. Закономірності спілкування та взаємодії людей. 
3. Проблеми групи в соціальній психології. Класифікація груп.  
4. Психологічні характеристики малих соціальних груп. 
5. Динамічні процеси в малій групі.  
6. Соціально – психологічні механізми соціалізації. 
7. Предмет і завдання прикладної соціальної психології.  
8. Функції прикладної соціальної психології.  
9. Особливості прикладних досліджень у соціальній психології.  
 

Психологічна служба в системі освіти 
1. Основні завдання та види діяльності психологічної служби системи освіти. 

Основні вимоги до організації служби.  
2. Структура та управління психологічної служби системи освіти. Зміст 

діяльності служби. 
3. Правовий статус практичного психолога освіти.  
4. Положення про кабінет практичного психолога в закладах освіти.  
5. Матеріали та документація практичного психолога.  
6. Вимоги до планування та звітності практичного психолога. 
7. Напрямки діяльності практичного психолога. 
8. Критерії професійної придатності практичного психолога.  
9. Модель особистості практичного психолога. 
10. Етичний кодекс практичного психолога.  
11. Особливості діяльності психолога в дошкільному закладі. 
12. Особливості діяльності психолога в загальноосвітніх, позашкільних 
закладах освіти та закладах інтернатного типу.  
13. Методи вивчення дитини, їх місце та значення в психологічній службі 

освіти. 
14. Організація взаємодії психолога з членами родини. 
15. Організація взаємодії практичного психолога з учасниками навчально-
виховного процесу. 
16. Моніторинг умов та особливостей розвитку особистості учнів.  
17. Профілактика суїцидальної поведінки серед дітей та учнівської молоді.  
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