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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма випускного екзамену зі спеціалізації: теорія і методика роботи 

психолога укладена відповідно до освітньої програми підготовки фахівця зі 

спеціальності 231 Соціальна робота, схвалена Вченою радою  факультету 

соціальної та психологічної освіти (протокол № 11 від 25 березня 

2020 р.). 

Випускний екзамен зі спеціалізації і призначений для визначення 

теоретичної і практичної підготовки випускника до виконання професійних 

завдань. Програма і порядок проведення випускних екзаменів визначається 

«Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням про 

Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням 

про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії» та 

іншими нормативно-правовими актами. 

Програма включає перелік питань дисциплін блоку вибіркової частини, 

передбачених навчальним планом та освітньо-професійною програмою 

підготовки фахівців за спеціалізацією:  

- Основи психологічного консультування. 

- Психологія конфлікту. 

- Психологія сім’ї та статі. 

- Основи психодіагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКА 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ  «БАКАЛАВР»  

 

Кваліфікаційні вимоги до бакалавра 

Бакалавр повинен мати належний рівень професійної підготовки, яка 

передбачає широку освіту, переважно гуманітарну, що включає оволодіння 

основами філософії, історії, вітчизняної та світової культури, мистецтва, 

літератури, релігії, економіки, екології, етики, права тощо, а також спеціальні 

знання в галузі психології; повинен володіти тренінгом спілкування, 

навичками безперервного духовного, психічного та фізичного 

самовдосконалення. 

Як організатор різноманітних (або одного) видів діяльності в соціумі, 

бакалавр повинен вміти застосовувати набуті знання в практичній роботі, має 

володіти методами соціально-психологічних досліджень, навичками 

проведення діагностичних вимірів у розвитку особистості, а також впливу 

факторів середовища. 

Бакалавр повинен уміти забезпечувати допустиме та доцільне 

психолого-педагогічне втручання у процес виховання дітей, підлітків, молоді; 

надавати допомогу сім'ї; виконувати роль з’єднувальної ланки поміж 

особистістю та суспільством; працювати в умовах неформального 

спілкування, залишаючись на позиції неофіційного лідера; будувати 

взаємостосунки в вихованцями на рівних, допомагати їм у період їх 

соціального та професійного визначення, захищати їхні права. 

Бакалавр має бути гуманістом, повинен володіти комунікативними й 

організаторськими навичками, почуттям такту, бути висококультурною 

людиною. Його освіта передбачає здатність безпосередньо здійснювати 

психологічну, організаторську, різнопрофільну діяльність, що забезпечує його 

соціалізацію та профілізацію. 

Психолог-бакалавр закладу (установи) повинен: 



- брати участь в організації освітньої та виховної роботи, спрямованої на 

забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей та молоді, їх 

повноцінного психічного здоров'я; 

- проводити психолого-педагогічну діагностику готовності до навчання 

в період переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагати у виборі 

освітньої установи згідно з рівнем психічного розвитку; 

- планувати і розробляти розвиваючі, корекційні програми навчально-

виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих та вікових 

особливостей дітей; 

- сприяти пошуку, добору, розвитку обдарованих дітей, свідомому 

вибору дітьми та молоддю професії з урахуванням здібностей, ціннісних 

орієнтацій, життєвих планів і можливостей; 

- готувати вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру 

та злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами; 

- здійснювати первинну профілактику алкоголізму і наркоманії, інших 

шкідливих звичок серед підлітків; 

- проводити психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію 

асоціальної поведінки; 

- формувати психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, 

батьків; 

- консультувати працівників освітніх установ з питань психології та 

практичного її використання. 

У своїй професійній діяльності психолог-бакалавр, як працівник 

психологічної служби, повинен: 

- керуватись Етичним Кодексом психолога; 

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, 

захищати її від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, 

пропагувати здоровий спосіб життя; 



- зберігати професійну таємницю, не поширювати відомості, отримані у 

процесі діагностичної або корекційної роботи, якщо її поширення може 

завдати шкоди дитині чи її оточенню; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень та загальну культуру; 

- пропагувати психологічні знання, запобігати здійсненню 

психодіагностичної, розвивально-корекційної, профілактичної, 

консультативно-методичної роботи особами, що не мають відповідної фахової 

підготовки; 

- будувати свою діяльність на основі доброзичливості, шляхом 

співробітництва, довіри, у тісному контакті з усіма учасниками педагогічного 

процесу; 

- знати програмно методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня 

освіти, розвитку дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-

виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, 

психолого-педагогічної науки. 

 

Психолог-консультант повинен знати: 

- сучасні психологічні теорії та напрямки; 

- особливості організації психологічного супроводу навчального 

виховного процесу в закладах освіти; 

- особливості організації діяльності в залежності від соціального 

замовлення; 

- шляхи просвітницької та видавничої діяльності; 

- особливості складання експертної оцінки психологічного стану 

людини; 

- методики обстеження індивідуальних якостей особистості; 

- методи організації профілактики поведінки неповнолітніх; 

- шляхи адаптації особистості до нових умов; 

- причини девіантної поведінки; 

- сучасний стан і тенденції розвитку особистостей різного віку; 



- теоретичні та практичні основи психолого-педагогічного, медико-

біологічного, соціально-профільного циклу знань; 

- спеціальні дисципліни, що розкривають форми, методи та засоби 

роботи практичного психолога у соціальному середовищі; 

- теорію та методику самовиховання; 

- сучасний стан і тенденції розвитку дитячого й підліткового руху, 

товариств, організацій, їх роль і вплив на особистість дитини; 

- засоби, форми та методи психолого-педагогічної роботи з різними 

групами дорослого населення та дітьми; 

- роль, місце та функції сім'ї у розвитку особистості дитини; 

- специфіку подружніх та сімейних конфліктів; 

- методику психокорекційної роботи із сім’єю і особистістю. 

 

Психолог-констультант повинен вміти: 

- професійна діяльність психолога-консультанта характеризується його 

особливою відповідальністю перед клієнтом за ті рекомендації, які він 

пропонує клієнтові. 

- практична діяльність психолога-консультанта повинна спиратися на 

відповідні морально-етичні і юридичні основи. 

- діяльність психолога-консультанта спрямована на досягнення виключно 

гуманних цілей, що припускають зняття яких би то не було обмежень на 

шляху інтелектуального і персонального (особового) розвитку клієнта. 

- свою роботу психолог-консультант будує на основі безумовної пошани 

гідності і недоторканості особи клієнта. Психолог-консультант шанує 

засадничі людські права, визначувані загальною Декларацією прав людини. 

- у роботі з клієнтами психолог-консультант керується принципами 

чесності і відкритості (щирості). В той же час він має бути обачний в радах 

і рекомендаціях клієнтові. 



- психолог-консультант зобов'язаний повідомляти колег, членів своїх 

професійних об'єднань про порушення прав клієнта, що помічаються їм, 

про випадки негуманного відношення до клієнтів. 

- психолог-консультант має право робити лише такі послуги клієнтам, для 

яких він має необхідну освіту, кваліфікацію, знання і уміння. 

- у своїй роботі психолог-консультант повинні застосовувати тільки 

апробовані методики, що відповідають сучасним загальнонауковим 

стандартам. 

- обов'язковою складовою частиною роботи психолога-консультанта є 

постійна підтримка на високому рівні своїх професійних знань і умінь. 

- у разі вимушеного застосування психологічних методик і рекомендацій, 

що не пройшли достатньої апробації, не повністю відповідають науковим 

вимогам, психолог-консультант повинні про це попереджати своїх клієнтів 

і бути дуже обережним у своїх виводах. 

- психолог-консультант не має права розголошувати або передавати третім 

особам дані про своїх клієнтів або про результати консультування. 

- психолог-консультант зобов'язаний перешкоджати використанню методів 

психологічного консультування і психологічної дії на людей 

некомпетентними особами, професійно не підготовленими людьми, а також 

попереджати про це тих, хто користується послугами таких "фахівців". 

- психолог-консультант не має права передавати некомпетентним особам 

методи психологічної роботи з клієнтами. 

- психологові-консультантові слід дотримуватися обережності, щоб не 

викликати необгрунтованих надій і очікувань з боку клієнта, не давати йому 

обіцянок, рад і рекомендацій, які не можна буде виконати. 

- психолог-консультант несе особисту відповідальність за зберігання в 

таємниці інформації, що стосується клієнтів. 

 

 



ПИТАННЯ ДО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА РОБОТИ ПСИХОЛОГА 

 

1. Мета й завдання психологічного консультування. 

2. Спільні і відмінні риси психологічного консультування і психотерапії. 

3. Охарактеризувати основні види психологічного консультування.  

4. Інтимно-особистісне консультування та вимоги до нього.  

5. Сімейне консультування та вимоги до нього.  

6. Психолого-педагогічне консультування та вимоги до нього.  

7. Ділове консультування та вимоги до нього.  

8. Основні принципи психологічного консультування. Три варіанти позиції 

консультанта.  

9. Роль і місце консультанта у процесі психологічного консультування. 

10. Вимоги до особистості консультанта – модель ефективного консультанта.  

11. Професійна самоідентифікація та особливості підготовки практикуючих 

психологів. 

12. Особливості разової консультації. 

13. Охарактеризувати дії психолога під час короткострокового 

консультування.  

14. Поняття про консультативний контакт та його основні ознаки.  

15. Структурування часу консультування.  

16. Охарактеризувати фізичні компоненти психологічного клімату.  

17. Охарактеризувати емоційні компоненти психологічного клімату. 

18. Правила тестування дітей дошкільного віку. 

19.  Етичний кодекс практичного психолога. 

20. Напрями роботи практичного психолога 

21. Оформлення кабінету практичного психолога. 

22. Робота психолога з тривожними дітьми 

23. Психологічна готовність дитини до навчання в школі. 

24. Шкільна дезадаптація та її причини. 



25. Методика роботи психолога з підлітками, схильними до суїцидальної 

поведінки.  

26. Психокорекційна робота психолога з агресивними дітьми. 

27. Специфіка роботи практичного психолога в закладах інтернатного типу. 

28. Зміст роботи та завдання психологів у сфері освіти 

29. Методика роботи психолога з пасивними дітьми. 

30. Особливості роботи психолога з ліворукими дітьми 

31. Алгоритм визначення професійної спрямованості учнівської молоді. 

32. Типові помилки психолога в проведенні профконсультаційної бесіди та 

шляхи їх усунення. 

33.  Методи роботи психолога з педколективом. 

34. Психологічна допомога невпевненим дітям. 

35. Характеристика напрямків роботи психолога в дошкільному закладі. 

36. Надання психологічної допомоги соціально-педагогічно занедбаним дітям. 

37. Конфліктологія як наука, її об’єкт, предмет, роль в суспільстві. 

38. Поняття конфлікту. Конфлікт і близькі явища. Методи дослідження 

конфліктів. 

39. Структурні елементи конфлікту (об'єкт, предмет; сторони і учасники 

конфлікту). 

40. Об'єктивні і суб'єктивні причини виникнення конфліктів. Ескалація 

конфлікту. Формули виникнення  конфліктів. 

41. Конструктивні і деструктивні функції конфлікту. 

42. Поняття конфліктної ситуації. 

43. Основні етапи розвитку конфлікту. 

44. Учасники конфлікту і їх роль у конфлікті. 

45. Поняття про конфліктогени. Види конфліктогенів. 

46. Блокування конфліктогенів.  

47. Характеристика стилю конкуренції. 

48. Характеристика стилю пристосування. 

49. Характеристика стилю ухилення. 

50. Характеристика стилю співробітництва. 



51. Характеристика стилю компромісу. 

52. Конфліктна ситуація і особливості її сприйняття. 

53. Психоаналітичні теорії внутрішньоособистісних конфліктів. З. Фрейд. 

54. Вчення про екстраверсію та інтраверсію Карла Юнга. 

55. Загальні уявлення про методики, що діагностують коефіцієнт розумового 

розвитку.  

56. Проблема діагностики здібностей.  

57. Проективні техніки та їх види: структурування, інтерпретації, експресії та 

ін.  

58. Метод спостереження, його цілі, послідовність проведення та види.  

59. Класифікація діагностичних методик.  

60. Застосування психодіагностики з метою професійного відбору, організації 

професійного навчання, проведення професійного консультування. 

61. Місце психодіагностики в роботі шкільного психолога та інших 

психологічних служб.  

62. Етика психодіагностичного обстеження.  

63. Поняття соціальної психології як науки. 

64. Охарактеризувати компоненти спілкування: зміст, цілі, засоби. 

65. Пояснити зв’язок соціальної психології з іншими науками.   

66. Пояснити способи соціально-психологічного впливу: навіювання та мода. 

67. Пояснити напрямок біхевіоризму в соціальній психології.  

68. Явище групового тиску (конформна поведінка, конформізм, 

конформність). 

69. Назвати етапи програми соціально-психологічного дослідження. 

70. Характеристика психоаналітичного напрямку та його вплив на 

становлення соціальної психології. 

71. Пояснити способи соціально-психологічного впливу: паніка та 

наслідування. 

72. Охарактеризувати Інтерактивну функцію спілкування.  

73. Охарактеризувати комунікативну  функцію спілкування. Які бар’єри 

спілкування? 



74.  Пояснити сутність спілкування та його значення в історії розвитку 

людства,  особистості. 

75. Засоби спілкування. Значення невербальних засобів. 

76. Пояснити способи соціально-психологічного впливу: зараження та чутки. 

77. Пояснити важливість сім’ї як  соціально-психологічного феномену. 

78. Функції сім’ї та їх значення для  особистості та суспільства. 

79. Охарактеризувати типи сімей. 

80. Пояснити фази  життєдіяльності сім'ї. 

81. Основні причини розірвання шлюбу. 

82. Охарактеризуйте рівні подружньої сумісності. 

83. Компоненти готовності до шлюбу і сімейного життя. 

84. Роль сім'ї у становленні особистості дитини.  

85. Проаналізуйте відомі стилі сімейного виховання.  

86. Охарактеризувати період залицяння та його значення для створення 

майбутньої сім’ї. 

87.  Психологічні особливості періоду молодої сім’ї. 

88. Порівняти дослідження особливостей  емоційної  сфери  жінок та 

чоловіків.  

89. Охарактеризувати відмінності мотиваційної сфери чоловіків та жінок. 

90.  Порівняти сутність понять «шлюб» та «сім’я».  

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти.  

Атестація проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів, яка 

передбачена навчальним планом підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

бакалавр зі спеціальності 053 Психологія в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини.  



До проходження атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали всі вимоги навчального плану.  

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

 Складання атестації проводиться на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при 

обов’язковій присутності голови комісії.  

Атестація проводиться за білетами, складеними у повній відповідності 

до програм навчальних дисциплін.  

Атестація не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.  

Час на підготовку - 30 хвилин. 

 Всі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протокол 

вносяться оцінки, одержані на екзамені, записуються додаткові питання, що 

ставились здобувачеві, особливі думки членів комісії. Протокол підписують 

голова та члени екзаменаційної комісії, які приймали участь у засіданні.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 

 

Оцінювання результатів складання комплексного кваліфікаційного 

екзамену здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Університеті 

системою контролю знань:  

-за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно.  

-за 100-бальною шкалою:  

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками,  

82 – 89 балів – добре – вище середніх стандартів, але з деякими 

помилками;  

75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;  

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним 

критеріям;  

11 менше 60 балів – незадовільно.  
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