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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 

аналізувати зв’язки між психічними явищами; 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 0 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. Визначення психології як науки. Зміна і розширення предмета психології з 
давніх часів до наших днів, доповнення її теоріями і методами інших наук. 
2. Поділ психічних явищ на процеси, властивості та стани.  
3. Поняття про психіку, її функції. 
4. Свідомість як форма відображення людиною дійсності. Структура 
свідомості.  
5. Несвідоме, його прояв у психічних процесах, властивостях та станах 

людини.  
6. Самосвідомість особистості.  
7. Я-концепція та образ «Я».  
8. Самооцінка, її структура та основні параметри.  



9. Індивід, особистість та індивідуальність. Індивідні та особистісні якості 
людини.  
10. Структура особистості.  
11. Поняття про діяльність. Мотиви діяльності. Структура діяльності.  
12. Поняття про спілкування. Зміст спілкування.  
13. Засоби спілкування: мова, немовні засоби (жести, міміка, положення 

партнерів відносно один одного, зображення).  
14. Види спілкування. 
15. Конфлікт і міжособистісні стосунки.  
16. Структура спілкування: комунікативна, інтерактивна, перцептивна 
сторони.  
17. Механізми сприйняття людини людиною: ідентифікація, рефлексія, 
стереотипізація.  
18. Методи вивчення спілкування.  
19. Поняття про мову і мовлення. Функції мовлення.  
20. Поняття про групу. Велика та мала група. Види малих груп. Структура 
малої групи.  
21. Керівництво та лідерство в групі. Стилі лідерства.  
22. Методи вивчення малих груп та колективів.  
23. Міжособистісні взаємини в групах і колективах.  
24. Типи міжособових конфліктів та способи їх розв’язання.  
25. Особливості впливу групи на особистість – позитивний та негативний. 

Явище конформізму.  
26. Поняття про здібності. Здібності та діяльність. 
27. Структура здібностей. Загальні та спеціальні здібності.  
28. Загальна характеристика темпераменту.  
29. Історія становлення типології темпераментів.  
30. Типологія темпераментів: сангвінічний, холеричний, флегматичний, 

меланхолійний. Позитивні та негативні сторони кожного типу темпераменту.  
31. Загальне поняття про характер. Характер та темперамент людини.  
32. Структура характеру. Риси характеру та закономірні зв’язки між ними.  
33. Різні підходи до типології характерів.  
34. Поняття про увагу. Значення уваги в житті людини. Психологічні теорії 
уваги.  
35. Функції  та види уваги.  
36. Властивості уваги. 
37. Поняття про відчуття. Значення відчуттів в житті людини.  
38. Класифікація відчуттів – екстероцептивні, інтероцептивні, 

пропріоцептивні відчуття.  
39. Загальні властивості відчуттів. Абсолютний та відносний поріг 

відчуттів.  
40. Поняття про сприймання, відмінність сприймання від відчуттів, їх 
взаємозв’язок.  
41. Основні властивості сприймання: предметність, константність, 
цілісність, структурність.  



42. Класифікація та види сприймання.  
43. Поняття про пам’ять. Значення пам’яті в житті та діяльності людини. 

Види пам’яті та принципи їх класифікації.  
44. Процеси пам’яті та їх характеристика: запам’ятовування, відтворення, 

забування, збереження.  
45. Індивідуальні особливості і типи пам’яті. 
46. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності.  
47. Розумові операції: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстракція. 
48. Логічні форми мислення – судження та умовиводи, їх види.  
49. Види мислення: наочно-дійове, наочно-образне та понятійне.  
50. Індивідуальні особливості мислення. Теорії мислення. 
51. Поняття про уяву, її відмінність від образів пам’яті та сприймання. 

Роль уяви у житті людини.  
52. Основні функції уяви. Аналітико-синтетичний характер процесів уяви.  
53. Способи створення образів уяви: аглютинація, гіперболізація, 

схематизація, типізація, акцентування.  
54. Види уяви. Взаємозв’язок уяви з органічними процесами.  
55. Поняття про емоції та почуття. Значення емоцій та почуттів в житті 

людини. Види емоцій.  
56. Основні функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, 

мотиваційна, оцінювальна, стимулююча, захисна.  
57. Форми переживання почуттів – емоції, настрій, афект, пристрасті. 

Експресія емоцій.  
58. Емоції та особистість. Вищі почуття: моральні, інтелектуальні, 

естетичні. 
59. Поняття про волю, її значення в житті людини, в організації та 

регуляції діяльності.  
60. Вольові якості особистості – цілеспрямованість, наполегливість, 

витримка, рішучість, сміливість, впевненість, дисциплінованість, 

принциповість, ініціативність. 
 

Вікова психологія 
1. Предмет вікової психології. Теоретичні та практичні завдання вікової 
психології.  
2. Основні розділи вікової психології. Зв’язок вікової психології з іншими 

науками про людину.  
3. Методи вікової психології, класифікація методів, особливості методів 

вікової психології, специфіка їх застосування при досліджуванні психічного 

розвитку дітей. 
4. Поняття про психічний розвиток дитини. Внутрішні і зовнішні умови 
психічного розвитку, їх взаємозв’язок.  
5. Соціальне середовище як умова і джерело психічного розвитку і 

формування особистості дитини.  
6. Рушійні сили психічного розвитку.  
7. Закономірності психічного розвитку.  



8. Поняття про сензитивні періоди розвитку.  
9. Поняття про рівень актуального розвитку та про зону найближчого 

розвитку. Прийоми вивчення зони найближчого розвитку. 
10. Критерії періодизації вікового розвитку. Л.С. Виготський про стадії 
розвитку.  
11. Закони психічного розвитку дитини.  
12. Поняття про психологічний вік. Стабільні періоди і кризи.  
13. Положення про провідний вид діяльності у психічному розвитку. 

Основні психічні новоутворення віку.  
14. Психологічна характеристика новонародженої дитини. Криза 

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

дитини першого року життя. Криза першого року життя. 
16. Психологічні особливості дитини раннього віку. Соціальна ситуація 
розвитку дитини раннього віку. Криза 3-х років. 
17. Загальна характеристика розвитку дошкільника. Провідна діяльність 

дитини дошкільного віку. Новоутворення віку.  
18. Криза 7-ми років життя, її симптоматика.  
19. Готовність дошкільника до шкільного навчання. 
20. Загальна характеристика розвитку молодшого школяра. Соціальна 

ситуація розвитку молодшого школяра. Новоутворення молодшого 

шкільного віку.  
21. Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка. 
Соціальна ситуація розвитку підлітка. Психологічні новоутворення 

підліткового віку. Криза підліткового віку. 
22. Загальна характеристика раннього юнацького віку: соціальна ситуація 
розвитку, провідна діяльність, новоутворення.Розвиток самосвідомості. 

Професійна спрямованість, підготовка до вибору професії.  
23. Загальні особливості зрілої юності. Соціальна ситуація розвитку в 

період зрілої юності.  
24. Загальна характеристика періоду ранньої дорослості. Психосоціальний 
розвиток молодих людей. Кризи віку ранньої дорослості.  
25. Загальна характеристика періоду середньої дорослості. Збереження і 

зміни фізичних можливостей у зрілому віці.  
26. Психосоціальний розвиток людей зрілого віку. Розвиток психічних 

процесів в зрілому віці. Досягнення генеративності. Криза середини життя. 

Синдром “покинутого гнізда”.  
27. Загальна характеристика старості. Морфо-функціональні зміни в період 
геронтогенезу. Психологічні причини хвороб.  
28. Особистість і старіння. Спосіб життя похилих людей: можливості 
вибору. Криза “Я – інтеграції”. 
 
 
 
 



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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