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Пояснювальна записка 

Метою  фахового випробування для вступу на здобуття освітнього 

ступеня «магістр»  є виявлення   рівня  теоретичних знань та практичних 

навичок вступників, необхідних для опанування  нормативних і варіативних 

дисциплін за програмою підготовки фахівця спеціальності «Психологія» , з 

метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору в межах 

ліцензованого обсягу спеціальності. 

Форма фахового випробування. 

Фахове випробування проходить у формі усного іспитуз абітурієнтами з 

питань екзаменаційного білету.  Тривалість підготовки від 10- 30хв.(не більше 

60хв.) 

Структура білету. Екзаменаційний білет складається з трьох 

теоретичних  питань:  

- зміст питань з дисципліни «Загальна психологія» 

Вимоги до відповіді абітурієнта. 

В своїх відповідях на вступному фаховому випробуванні з психології 

абітурієнти повинні показати глибину і усвідомленість знань у світі таких 

вимог: 

 розуміння завдань теоретичної психології і практичної психології 

на сучасному рівні; 

 висока науковість і обізнаність; 

 розгляд питань у теоретико-психологічному, історико-

психологічному, психолого-педагогічному аспектах; 

 

Висока психологічна культура та професіоналізм майбутніх психологів 

значною мірою визначаються рівнем психолого-педагогічної, соціально-

психологічної, психологічної психокорекційної та психоконсультативної освіти 

як в теоретичному, так і в практичному контексті. 

Відповіді абітурієнтів мають свідчити про їх обізнаність у найважливіших 

питаннях  загальної психології. 



 

Критерії оцінювання 

 190 -200 балів - «Відмінно» - абітурієнт отримує, виявивши такі знання та 

вміння: 

- чітку, послідовну, логічну відповідь на поставлене запитання, повне 

розкриття змісту матеріалу; 

- вільне володіння спеціальною термінологією  

- правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних 

дисциплін для вирішення практичних завдань.  

 

174 - 189 балів - «Добре» - абітурієнт отримує, виявивши такі знання та 

вміння: 

 -   повністю послідовно розкрити зміст матеріалу; 

- вільне володіння спеціальною термінологією; 

- правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних 

дисциплін та вирішення практичних завдань.  

 

100- 173 балів - «Задовільно» - абітурієнт отримує, виявивши такі 

знання та вміння: 

-    зміст питання викладено частково, не завжди послідовно; 

- у відповідях є помилки у використанні окремих понять; 

- при вирішенні поставленої проблеми не розуміє шляхів практичного 

використання конкретної інформації. 

  

 1 - 99балів - «Незадовільно» - абітурієнтотримує,не виявившизнань 

та вмінь: 

- основний зміст завдання не розкрито; 

- допущено грубі помилки у відповідях; 

- відсутність володіння спеціальною термінологією. 

 

 

                         Структура програми 

 

          Питання з курсу «Загальна психологія»: 

 

1. Психологія як наука, предмет і об’єкт психології як науки.  

2. Міждисциплінарні зв’язки психології та її місце в системі психологічного 

знання  

3. Місце психології в системі наук  

4. Система методів психологічної науки і практики: теоретичні методи 

психологічного дослідження,емпіричні методи дослідження. 



5. Основні методи дослідження: експеримент, спостереження. Додаткові 

методи дослідження: опитування, тестування, метод аналізу документів, 

соціометрія. 

6. Основні напрямки сучасної психології. 

7. Основні підходи до класифікації психічних явищ. 

8. Психічні процеси. Психічні стани. Психічні властивості. 

9. Специфічні психічні стани психіки людини. 

10. Структура психології. Характеристика основних галузей психології  

11. Система явищ, що вивчаються в сучасній психології  

12. Класифікація і сутність методів психологічного дослідження  

13. Поняття про свідомість та самосвідомість. Форми свідомості. 

14. Відчуття як психічний процес. 

15. Психофізіологічні механізми відчуттів. Види та функції відчуттів. 

16. Сприйняття як психічний процес.  

17. Види, функції та властивості сприймання. 

18. Загальна характеристика пізнавальних процесів 

19. Увага як психічний процес. Види уваги. Властивості та функції уваги.  

20. Пам’ять як психічний процес. Процесами пам'яті. Види пам’яті. 

21. Поняття про мислення. Функції мислення. 

22.  Види мислення. Особливості теоретичного та емпіричного мислення.  

23. Мовлення. Види мовлення. Функції мовлення. Взаємозв'язок мовлення 

24. та мислення. 

25. Уява як психічний процес. Специфічні функції уяви. Види уяви. 

26. Воля як психічний процес. Вольова регуляція поведінки. Значення волі у 

житті людини.   

27. Первісні вольові якості особистості: сила волі, наполегливість, 

витриманість. Вторинні або вироблені вольові якості.   

28. Вольова регуляція поведінки. Структура вольової дії.  

29. Емоція як психічне явище. Класифікація емоцій та види. Роль емоцій у 

житті людини. 

30. Функції емоцій. Відмінність емоцій від почуттів. 

31. Класифікація емоцій та види.  

32. Розвиток емоційно-особистісної сфери у людини. 

33. Емоційні стани особистості 

34. Поняття темпераменту. Типи темпераментів. Позитивні та негативні сторони 

типів темпераменту.  

35.  Поняття характеру. 

36. Визначення поняття темперамент. 

37.  Поняття про здібності. Види здібностей. Рівні розвитку здібностей. 

38.  Поняття про діяльність. Провідна діяльність особистості. 

39.  Структура діяльності. 

40.  Загальне уявлення про здібності.  

41.  Відмінності між здібностями, знаннями, вміннями та навичками. 

42.  Природні та придбані здібності.  

43.  Загальні та спеціальні здібності. 

44.  Поняття обдарованості.  

45.  Поняття задатків.  



46.  Поняття спрямованості особистості, її структура та види 

47.  Поняття особистість. Структура розвитку особистості. 

48.  Теорії особистості: модель за Г. Айзенком. П’ятифакторна модель особистості.  

49.  Інтелект. Біологічні та соціальні фактори розвитку інтелекту. Проблема 

спадковості інтелекту. 

50.  Поняття інтелекту. 

51.  Теорії діяльності. Структура діяльності. Процес, мета і продукт 

діяльності. 

52.  Вчення про мотивацію. Потреба. Мотив. 

53.  Психоаналітична теорія особистості З. Фройда 

54.  Індивідуальна психологія А. Адлера 

55.  Аналітична психологія К.-Г. Юнга 

56.  Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма 

57.  Теорія особистості за К. Хорні 

58.  Гуманістична психологія особистості А. Маслоу 

59.  Феноменологічна теорія особистості К. Роджерса 

60.  Теорія особистості В. Франкла 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

Основна література: 

 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций . – М.: 

АСТ, Астрель, 2014. 

2. М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 5-те вид., стер. / П. А. 

М'ясоїд. – К. : Вища школа, 2006. – 487 с  

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2004. – 713с. 

4. Большой психологический словарь / Сост. и общ.ред. Б.Мещеряков, 

В.Зинченко. – СПб.: прайм-Еврознак, 2004. 

5. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний 

посібник. – К.: Максименко С.Д. Центр учбової літератури, 2008. – 272с  

6. Загальна психологія. Навч. посіб. / [Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., 

Коханова О.П., Пасєка О.В.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. 

7. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 

В. Огороднійчук та ін. – Київ: Либідь, 2005. – 464 с. 

8. Психологія [Текст]: Підручник для студ. вищ. навч. закл./ Ю. Л. Трофімов, 

М. І. Алексєєва, Т. С. Кириленко[et al]; за ред. Ю. Л. Трофімова. – 6-е вид. 

стер. – Київ: Либідь, 2008. – 560 с. 

9. Психологія: Навч. Посібник. / О.В. Винославська, О.А.Бреусенко-

Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук. Ред. О.В.Винославської. – Київ: 

Фірма «ІНКОС», 2005. – 352с.  

 

Додаткова література: 

 



10. Веккер Л.М.  Психические процессы.  В 3 т. Т.3. Субъект. Переживание. 

Действие. Сознание. – Л.:  Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 325с. 

11. Выготский Л. С. Мышление и речь // Л. С. Выготский. Психология. – М.: 

ЭКСМО-пресс, 2002. – С. 262 – 511. 

12. Гусев А.Н. Общая психология. Том 2. Ощущения и восприятие. М., 

2009.- 416 c. 

13. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2007. – 

368 с. 

14. Когнитивная психология: учебник для студ. высш. учеб. заведений / под 

ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова . – М. PerSe, 2002. 

15. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М.: Изд-во МГУ, 1981. 

16. Леонтьев А.Д. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1982. 

17. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. – СПб.: Питер, 2006. - 320 c. 

18. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия по психологии. 2-е 

издание // под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер. - М.: Че Ро. 2002. - 632 с. 

 
Інформаційні ресурси: 

 

19. www.gumer.info 

20. www.Psylib.kiev.ua 

21. www.culonline.com.ua 

 

http://www.gumer.info/
http://www.psylib.kiev.ua/
http://www.culonline.com.ua/

