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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вступний іспит зі спеціальності  психології має на меті визначення 

відповідного рівня підготовки вступників на програму підготовки докторів 

філософії до реалізації професійних функцій науковця та викладача. Програма для 

складання іспиту розроблена відповідно до освітньо-наукової програми 

«Психологія» третього (PhD) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія і 

відповідає вимогам якісної підготовки докторів філософії. 

Основною вимогою до доктора філософії з психології є сформованість у 

нього готовності до самостійної професійної діяльності в умовах українського 

суспільства. 

Метою  вступного іспиту зі спеціальності психологія для вступу на 

здобуття освітнього-наукового ступеня «доктор філософії» є виявлення   рівня  

теоретичних знань вступника, яких він набув під час навчання на освітньому  рівні 

«магістр» з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору 

вступників в межах ліцензованого обсягу. 

Форма вступного іспиту зі спеціальності психологія. 
Вступний іспит зі спеціальності психологія проходить у формі усного 

екзамену зі вступниками з питань екзаменаційного білету. Тривалість підготовки до 

30хв. (не більше 45 хв). 

Структура білету. Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних 

питань  

Вимоги до відповіді вступника. 

В своїх відповідях на вступному іспиті зі спеціальності психологія вступники 

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 та психолого-педагогічному 

аспектах; 

 підтвердження теоретичних положень, з відповідних літературних 

джерел. 

Відповіді вступника мають свідчити про його обізнаність у найважливіших 

питаннях психології, про усвідомлення ними досвіду сучасної практичної 

психології. 

Оцінка результатів складання вступного іспиту здійснюється за 100-бальною 

системою контролю знань, прийнятою в інституті та національною шкалою, і 

відображається у відповідних відомостях і протоколах роботи Екзаменаційної 

комісії (ЕК). 

 

ІІ. Критерії оцінювання 

 90 -100 балів - «Відмінно» - вступник отримує, виявивши такі знання та 

вміння: 

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

змісту матеріалу; 
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- вільне володіння спеціальною термінологією  

- правильно застосовувати одержані знання, уміння та навички з різних 

дисциплін для вирішення практичних завдань.  

74 - 89 балів - «Добре» - вступник 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.  

          60 - 73 бали - «Задовільно» - вступник 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 – 59 балів - «Незадовільно» - вступник отримує,не виявивши знань та вмінь: 

- основний зміст завдання не розкрито; 

- допущено грубі помилки у відповідях; 

- відсутність володіння спеціальною термінологією. 

 

III. Питаня до іспиту. 

 

1. Предмет психології, його особливості та історія становлення. 

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

знання. 

3. Етапи становлення системи знань про природу психічного. 

4. Місце психології в системі наук. 

5. Основні напрямки сучасної психології. 

6. Структура психології. Характеристика основних галузей психології. 

7. Класифікація і сутність методів психологічного дослідження. 

8. Загальна характеристика сенсорно-перцептивних процесів 

9. Види та функції відчуттів. 

10. Види, функції та властивості сприймання. 

11. Загальна характеристика пізнавальних процесів. 

12. Загальне уявлення про увагу. Види уваги.  

13. Властивості та функції уваги.  

14. Загальне уявлення про пам’ять.  

15. Процеси пам’яті та їх основні характеристики.  

16. Поняття про мислення. Мислення та пізнання. 

17. Функції мислення.  

18. Види мислення. 

19. Основні характеристики мислення.  

20. Уява. Специфічні функції уяви. 

21. Види уяви. Проблема розвитку уяви.  

22. Воля та її основні ознаки. Значення волі у житті людини. 

23. Структура вольової дії.  
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24. Поняття про емоції. Роль емоцій у житті людини. 

25. Функції емоцій. Відмінність емоцій від почуттів та відчуттів. 

26. Класифікація емоцій та види. Психологічні теорії емоцій. 

27. Поняття темпераменту.  

28. Типи темпераментів. Позитивні та негативні сторони типів  темпераменту.  

29. Поняття характеру. Історія питання. 

30. Типологія характерів.  

31. Акцентуації характеру. 

32. Поняття «методу», «методології» та «методологічного принципу» в 

психології.  

33. Загальна характеристика методологічних принципів в психології. 

34. Психологічна діагностика як наука. Предмет та завдання психодіагностики. 

35. Загальна класифікація методів психологічної діагностики. 

36. Феномен проекції у діагностиці особистості.  

37. Психологічний діагноз. Особливості та рівні психологічного діагнозу. 

38. Тест. Види тестів. Сфери застосування тестів. 

39. Основні проблеми у визначенні поняття «інтелект». 

40. Аналіз факторів формування інтелекту. 

41. Теорії інтелекту 

42. Специфіка бесіди, її види. 

43. Страсбурзька декларація та її вплив на розвиток сучасної психотерапії. 

44. Основні поняття теорії К. Роджерса 

45. Основні напрямки психоаналізу 

46. Поняття про науковий метод.  

47. Етичні засади психотерапії. 

48. Метод моделювання в психологічних дослідженнях. 

49. Етика психологічної взаємодії. Професійна позиція консультанта 

50. Основні фази психодрами. 

51. Розділи клінічної психології та їх зв'язок з іншими науками. 

52. Основні напрямки сучасної психології. 

53. Система явищ, що вивчаються в сучасній психології. 

54. Класифікація і сутність методів психологічного дослідження. 

55. Діяльність науковця: продуктивність, наукова організація праці.  

56. Тренінгова група як засіб та середовище для змін учасників. 

57. Категорії особистості та діяльності у психології 

58. Категорії свідомого та підсвідомого у психології. 

59. Основні концепції виникнення психосоматичних захворювань. 

60. Основні методи психології 
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