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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки в обсязі 

програми рівня вищої освіти магістра зі спеціальності 053 Психологія і регламентується 

Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та Порядком підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо- науковому) 

рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії та Правил прийому до ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»  в 2022 році. 

Зміст програми об’єднує опановані раніше вступником навчальні матеріали з 

дисциплін освітнього ступеня «магістр»: «Загальна психологія», «Вікова психологія», 

«Педагогічна психологія», «Соціальна психологія». Композиція програми побудована таким 

чином, щоб систематизувати підготовку абітурієнтів аспірантури до екзамену та відображає 

тенденції розвитку сучасної психологічної науки. У зміст програми включені питання, що 

передбачають  оволодіння абітурієнтами як здобутками вітчизняної психологічної науки, так і 

дослідженнями зарубіжних учених. Програма охоплює найважливіші галузі сучасної 

психології, що відповідають спеціальності 053 «Психологія», зміст яких конкретизований у 

переліку питань до іспиту. 

Мета вступного іспиту із психології: з’ясувати рівень теоретичних знань та 

практичних навичок, яких вступники до аспірантури набули під час навчання за освітнім 

ступенем «магістр», а також перевірка сформованості у абітурієнта загальних та спеціальних  

компетентностей у галузі психології, здатності застосовувати психологічні знання та вміння 

для організації й проведення наукового дослідження. 

Фаховий профіль сучасного психолога ґрунтується на засвоєнні теоретичної складової 

професійної діяльності (знань, умінь, навичок з профілю підготовки), а також потребує 

сформованості особистісних якостей (професійної самосвідомості, професійного мислення, 

професійної компетентності). 

Під час фахового вступного іспиту мають бути враховані структурні компоненти 

навчально-професійного досвіду, а саме: 

• змістовий компонент, що містить знання про об’єкт вивчення (уявлення, поняття, 

закономірності, механізми функціонування психіки, правила і засоби конструктивного 

розвитку сфери психічного відображення, його продуктивного перетворення в онтогенезі, 

вимоги до результатів). Обсяг знань визначений навчальними програмами, державними 

стандартами професійної підготовки фахівців із освітнім ступенем «магістр»; 

• операційно-організаційний компонент, утворений практико зорієнтованими діями,  

вміннями, навичками і компетентностями, що дозволяють ефективно вирішувати завдання 

психологічного супроводу особистості в умовах викликів сьогодення. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Майбутній аспірант(-тка) повинен(-на) мати сформовані загальні та спеціальні (фахові) 

компетентності вступників до аспірантури із спеціальності 053 «Психологія», а саме: 

1) психологічну обізнаність та здатності до самовираження: здатність аналізувати та 

інтерпретувати психічні явища, ідентифікувати особливості психічного розвитку суб’єктів 

освітньої діяльності, пропонувати шляхи вирішення (профілактики) психологічних проблем 

відповідно до вікових та індивідуально-типологічних особливостей цільової аудиторії та 

бажаних результатів;  

2) особистісну та навчальну компетентність: здатність до самооцінювання (у т. ч. у 

професійній діяльності), критичну саморефлексію та визначення індивідуальних потреб у 

професійному розвитку й самоосвіті; здатність до особистісного та професійного 

самовизначення, самоствердження і самореалізації упродовж життя; 

3) цифрову компетентність: здатність використовувати сучасні цифрові технології під 

час виконання професійної діяльності, вміти здобувати й захищати інформацію, зміст, особисті 

дані;  



 

 

4) мовну компетентність: здатність розуміти, висловлювати та інтерпретувати поняття, 

факти, думки як усно, так і у письмовій формі; 

5) психолого-педагогічну компетентність: здатність усвідомлювати свої професійні 

можливості та діяти в межах рівня професійної підготовленості; 

6) соціально-психологічну компетентність: здатність до конструктивного спілкування у 

різних соціокультурних середовищах, вміти співпрацювати у команді, вести діалог, критично 

оцінювати соціально-педагогічні події та явища, ефективно взаємодіяти з людьми. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

БЛОК 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

 

Тема 1. Загальне уявлення про методологію науки. 

Методологія психології як система принципів і способів організації та побудови теорії 

й практики психологічних наук, їх галузей, а також вчення про цю систему. Структура та 

функції методологічного знання. Особливості психологічного знання. Ненаукове та наукове 

психологічне знання. Значення психологічного знання для методології науки.  

 

Тема 2. Становлення методології психологічної науки. 

Методологічна криза в психології та типи психологічних парадигм. Природничо-

наукова парадигма. Біхевіоризм. Гуманітарна парадигма. Методологія діяльнісного підходу в 

психології. Суб’єктно-вчинкова парадигма в психології. 

Сучасна психологія: школи, напрямки, тенденції розвитку. Класична, некласична і 

постнекласична психологія. Основні категорії, методологічні принципи та проблеми сучасної 

психології. Рефлексивність і діалогічність сучасного наукового пізнання. 

 

Тема 3. Методи психології 

Науковий метод: сутність, структура, застосування. Принципи побудови 

психологічного дослідження. Система методів психологічної науки і практики. Теоретичні 

методи психологічного дослідження. Емпіричні методи дослідження. Експеримент. 

Спостереження. Аналіз продуктів діяльності. Опитувальні методи. Методи практичної 

психологічної допомоги.  

Можливості застосування математичних методів у психологічних дослідженнях. 

Взаємозв'язок методології, методу та методики психологічного дослідження. 

 

БЛОК 2. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Тема 1. Психіка як об’єкт наукового дослідження.  

Проблема природи психіки. Детермінація психічного. Вчення про рефлекс. Внутрішнє 

та зовнішнє як психологічна проблема. Суб'єктивний та об'єктивний аспекти психічного.  

Психічні явища: класифікація та систематизація. Психічні процеси. Психічні стани. 

Стрес як психічний стан особистості. Екстремальний стрес у кризових умовах і засоби його 

попередження й подолання. Психічні властивості. Взаємозв'язок психічних процесів, станів та 

властивостей. Пізнавальна сфера психіки. Відчуття та їх фізіологічні механізми. Сприймання. 

Закономірності побудови перцептивного образу. Властивості сприймання. Увага: види, 

властивості, теорії. Пам’ять: види, процеси, теорії. Явище ремінісценції. Мислення: сутність, 

види, психологічні закономірності мислення. Мовлення. Види й функції мовлення. 

Взаємозв'язок мовлення та мислення. Уява. Види уяви. Теорії уяви. 

Емоційно-вольова сфера психіки. Фізіологічні основи емоцій. Види емоцій. Почуття. 

Теорії емоцій. Воля. Поняття емоційного інтелекту. Підходи до дослідження волі. Вольова дія. 

Вольові властивості та їх розвиток Проблема взаємозв'язку пізнавальної та емоційної сфери 

психіки. 

 



 

 

Тема 2. Вищі психічні функції та властивості 

Свідомість як вища форма розвитку психіки. Психологічні закономірності пізнавальної 

діяльності. Загальнопсихологічні теорії інтелекту і його види. Інтелект. Психометричні моделі 

інтелекту. Біологічні та соціальні фактори розвитку інтелекту. Проблема спадковості 

інтелекту. Креативність. Психологічні закономірності творчості. Самосвідомість та її 

розвиток. Психологічні захисти. Зміст та структура Я-концепції. Значення рефлексії в пізнанні 

та самопізнанні особистості. 

 

Тема 3. Психологія особистості. 

Теорії особистості. Структура особистості. Основні теорії особистості. Розвиток теорії 

особистості в Європі та США у XX ст. «Клінічні» та «статистичні» теорії особистості. 

Психоаналітична теорія особистості З. Фройда. Індивідуальна психологія А. Адлера. 

Аналітична психологія К.-Г. Юнга. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма. Теорія особистості 

за К. Хорні. Особистість з позицій теорії рис: (Г. Олпорт, Р. Кеттелл) та теорії типів 

(Г. Айзенк). Гуманістична психологія особистості А. Маслоу. Феноменологічна теорія 

особистості К. Роджерса. Теорія особистості В. Франкла. Теорії життєвого шляху особистості. 

Ґенеза буття особистості за С. Максименком. 

 

Тема 4. Психологія індивідуально-психологічних відмінностей 

Психодинамічні індивідуальні відмінності. Темперамент. Теорії темпераменту. Вчення 

про властивості нервової системи та темперамент за I. Павловим. Конституційні теорії 

темпераменту Е. Кречмера та У. Шелдона. Концепція властивостей нервової системи та 

темпераменту Б.  Теплова та В. Небиліцина. Теорія темперамунту Я. Стреляу. Здібності. Види 

здібностей. Характер.  

 

Тема 5. Психологія діяльності 

Активність і діяльність. Теорії діяльності. Структура діяльності. Процес, ціль і продукт 

діяльності. Вчення про мотивацію. Потреби як джерело активності особистості. Мотив, 

мотивація, спрямованість. Види мотивів. Мотив. Боротьба мотивів. Основні типи діяльності. 

Гра, учіння, праця як види діяльності. Діяльність та розвиток особистості. Людина і професія. 

Індивідуальний стиль діяльності 

 

БЛОК 3. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

 

Тема 1. Теоретичні основи соціальної психології. 

Предмет соціальної психології. Співвідношення соціального та психічного. 

Співвідношення загальної психології, соціальної психології та соціології.  

Виникнення та становлення соціальної психології. Головні теоретичні напрями 

соціальної психології. Психоаналіз та неопсихоаналіз у соціальній психології. Біхевіоральний 

напрям соціальної психології. Когнітивізм у соціальній психології. Соціально-психологічні 

дослідження представників гуманістичної психології. Інтеракціонізм як напрям соціальної 

психології. Конструктивізм у соціальній психології. Постмодернізм і його вплив на соціальну 

психологію. 

 

Тема 2. Психологія спілкування 

Спілкування як соціально-психологічне явище. Структура й функції спілкування. 

Спілкування як обмін інформацією. Засоби комунікації. Вербальна та невербальна 

комунікація. Бар’єри спілкування. Спілкування як взаємодія. Психологічні закономірності 

агресивної та альтруїстичної поведінки. Психологія вчинку.  

Спілкування як соціальна перцепція. Механізми взаєморозуміння. Соціальне пізнання. 

Перцептивні схеми та їх вплив на соціальну перцепцію. Ефект первинності (новизни, першого 

враження). Роль установок та стереотипів у соціальній перцепції. Ефект ореолу та інші ефекти 

соціальної перцепції (сприйняття людини людиною). Каузальна атрибуція як соціально-

психологічний феномен. Міжособистісна атракція та її чинники. Психологічні способи впливу 



 

 

в процесі спілкування. 

 

Тема 3. Психологія груп. 

Поняття про соціальну групу. Класифікації груп. Психологічні особливості великих 

груп. Психологічні закономірності масової поведінки. Психологічні закономірності 

функціонування та розвитку малих груп. Процеси та механізми групової динаміки. Розвиток 

малої соціальної групи. Моделі групо- та колективоутворення. Групові норми та 

нормоутворення. Феномен групового тиску. Конформізм та конформність. Експерименти 

С. Аша. Проблема згуртованості групи.  

Конфлікт як явище групової динаміки. Феномени лідерства і керівництва. Теорії 

походження лідерства та керівництва. Стилі лідерства та керівництва. Особливості прийняття 

рішення групою. 

Психологічні особливості етнічних груп. Феномени етнічної ідентичності та 

етноцентризму. Етнічна свідомість. Етнічна самосвідомість. Етнічні стереотипи. Етнічний 

(національний) характер. Особливості українського національного характеру.  

 

Тема 4. Соціальна психологія особистості 

Соціально-психологічні аспекти дослідження особистості. Проблема соціалізації у 

соціальній психології. Інститути соціалізації. Етапи соціалізації. Механізми соціалізації. 

Гендерна соціалізація.  

Особистість у структурі групових відносин. Статус та роль особистості в групі. 

Структура та функції соціальних установок. Взаємозв’язок соціальної установки та поведінки. 

Соціальний контроль. Експектації. Соціальні норми. Види санкцій. Форми соціального 

контролю (закон, табу, звичаї, традиції, мораль, моральність, культурні норми, етикет). 

Самопізнання особистості. Основні теорії самопізнання: інтроспекції, самосвідомості, 

каузальні теорії, Я-схеми, соціального порівняння, самопрезентації. Самовизначення 

особистості у складних життєвих обставинах. 

 

БЛОК 4. ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ 

Тема 1. Предмет, методологія та основні напрями дослідження у психології розвитку 

 

Методологія та методи дослідження вікової психології. Поняття віку.  

Становлення поняття про психічний розвиток. Біогенетична теорія С. Холла. Закон 

рекапітуляції. Філософія освіти М. Монтессорі. Концепція періодів чутливості. 

Психоаналітичний погляд на психічний розвиток. Завдання розвитку особистості в 

епігенетичній теорії Е. Еріксона. Теорія прихильності Дж. Боулбі. Поведінка прихильності та 

стилі прихильності. Теорія соціального научіння А. Бандури. Респондентна та оперантна 

моделі обумовлювання. Принципи обумовлювання. Научіння з позиції етології. Стадії 

когнітивного розвитку за Ж. Піаже. Моральний розвиток в онтогенезі: підхід Л. Колберга. 

Чинники психічного розвитку. Проблема соціального та біологічного в психічному 

розвитку індивіда. Основні «закони» психічного розвитку (за Л. Виготським, 3. Фройдом, 

Ж. Піаже, С. Максименком). Механізми психічного розвитку.  

Кризи вікового розвитку, їх зміст: підходи Г. Костюка та Е. Еріксона. Співвідношення 

навчання, виховання та розвитку. Генетична психологія С. Максименка. 

 

Тема 2. Психологічна характеристика періодів розвитку 

 

Періодизації розвитку особистості. Психологія немовляти. Психологічна 

характеристика раннього дитинства. Психологія середнього дитинства. Психологічні 

особливості підліткового віку. Психологічна характеристика юнацького віку. Розвиток 

психіки людини у періоди дорослості, періоди дорослості, досягнення «акме». Загальний 

аналіз криз вікового розвитку. Психічний розвиток у період ранньої дорослості. Психологія 

середньої дорослості. Психологічні особливості пізньої дорослості. 

Геронтопсихологія. Теорії старіння: порівняльний огляд.. Феномен ейджизму та його 



 

 

різновиди. Особливості змін мнемічної, мовленнєвої сфери та інтелекту при старінні. 

Особливості змін сфери при старінні. Динаміка особистісних змін при старінні. 

Тема 3. Психічний розвиток і освіта. 

Теорії співвідношення психічного розвитку й освіти. Умови психічного розвитку, 

поняття соціальної ситуації розвитку, новоутворення розвитку, зони актуального і 

найближчого розвитку, Роль провідної діяльності та сенситивного періоду в психічному 

розвитку дитини. Теорії співвідношення освіти (навчання) і розвитку у психології. Основні 

лінії психічного розвитку людини у процесі освіти. 

Психологічний аналіз навчальної діяльності. Учіння як різновид научіння. Механізми 

та закони научіння. Учіння як пізнавальна діяльність. Психологічна структура учіння, його 

основні характеристики. Зарубіжні та вітчизняні теорії навчальної діяльності. (Я-

А. Коменський, Ж. Піаже, К. Ушинський, С.  л. Рубінштейн, Г. Костюк, С. Максименко та ін.). 

Рівневий аналіз учіння. Проблема розвитку пізнавального інтересу. Поняття орієнтовної 

основи дій. 

Особливості та закономірності навчальної діяльності на різних вікових етапах розвитку 

людини. Психологічні проблеми освіти. Психологічна служба в системі освіти. 

 

БЛОК 5. ПРАКТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ 

 

Тема 1. Психологічна діагностика 

Виникнення та розвиток психодіагностики. Психодіагностичний метод і діагностичні 

підходи. Об'єктивний підхід у психодіагностиці. Тестування здібностей та особистості. 

Суб'єктивний підхід у психодіагностиці, його діагностичні можливості та обмеження. 

Проективний підхід до діагностики особистості. Поняття проєкції. Діагностичне значения та 

обмеження проєктивних методик. Класифікація психодіагностичних методик. Вимоги до 

психодіагностичних методик. Надійність, її види та способи встановлення. Валідність, її види 

та способи встановлення. 

Стандартизація психодіагностичної методики. Статистичні норми. Вимоги до розробки 

та адаптації психодіагностичних методик. Організація психодіагностичного обстеження. 

Характеристика основних етапів психодіагностичного обстеження. Психологічний 

діагноз та прогноз. Специфічні особливості комп'ютерної психодіагностики. Етичні та фахові 

норми психодіагностики. 

 

Тема 2. Психологічна допомога особистості: психологічне консультування та 

психотерапія 

Психологічне консультування та немедична психотерапія як форми психологічної 

допомоги. Відмінності між психологічним консультуванням, немедичною та медичною 

терапією. Цілі та методи психологічного консультування. Принципи організації 

консультативної взаємодії. Моделі консультативної допомоги. Етапи консультативної 

взаємодії та їх завдання. Техніки консультування. Характеристика найбільш типових 

консультативних звернень. Специфіка психологічної допомоги особистості у кризових умовах 

сьогодення. 

Цілі та методи психологічної терапії. Напрями та школи психологічної терапії.  

Специфіка індивідуальної та групової психотерапії. Організаційні засади роботи 

психотерапевта. Проблема ефективності психологічної терапії. Етичні та професійні вимоги 

до підготовки та діяльності психотерапевта. Феномен професійного вигоряння 

психотерапевта. 

 

Тема 3. Психологія праці, професійного вибору та профорієнтації 

Психологія праці як прикладна галузь психологічної науки. Основні функції і завдання 

психолога в організації. Психологічний зміст праці. Системна психологічна характеристика 

професійної діяльності. Професіограма як результат наукового вивчення і узагальнення 

відомостей про працю. Психограма як ядро професіограми. Професійна придатність як 

багаторівневе, поліструктурне утворення. Професійна придатність та професійно важливі 



 

 

властивості. 

Мотивація праці. Задоволеність працею. Функціональні стани людини в трудовій 

діяльності. Діагностика та корекція функціональних станів у трудовій діяльності. Навчання та 

підвищення кваліфікації працівників. Функції психолога в системі професійного відбору та 

профорієнтації. Роль психолога у попередженні професійних деформацій особистості, 

психологічному забезпеченні успішної професійної кар’єри особистості. 

 

Тема 4. Прикладні аспекти соціальної психологія 

Головні напрями прикладної соціальної психології. Цілі та принципи соціально-

психологічного тренінгу. Різновиди та сфери застосування соціально-психологічного 

тренінгу. 

 Соціально-психологічна специфіка сім'ї як малої соціальної групи. Фактори, що 

обумовлюють розвиток сім’ї.  

Соціально-психологічні проблеми управління та організації. Особливості управління 

персоналом в умовах соціальної напруженості. Психологічні закономірності впливу засобів 

масової комунікації. Специфіка взаємодії у віртуальних соціальних мережах. Психологічні 

закономірності рекламного впливу та бренд-комунікацій. Психологія іміджмейкінгу. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ, КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Порядок проведення вступного іспиту визначається Правилами прийому для здобуття 

вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 р.  

Іспит вступник складає очно та/або дистанційно, з паспортом для ідентифікації 

особистості. 

Іспит складається з усних відповідей на 3 питання екзаменаційного білету, що 

охоплюють ключові питання із зазначених у змісті програмного матеріалу. 

Усні відповіді на питання екзаменаційного білету повинні чітко демонструвати рівень 

вступника щодо його підготовленості до науково-дослідної й дослідно- експериментальної 

діяльності в галузі теорії навчання, ступеня й глибини бачення ним нагальних педагогічних 

проблем і шляхів їх вирішення. 

Відповідь вступника на кожне питання екзаменаційного білету оцінюється у 30 балів,   

10 додаткових балів може отримати вступник, який продемонстрував здатність мислити 

науково- педагогічними категоріями, вміння аналізувати й об’єктивно оцінювати педагогічні 

ідеї та теорії, розуміння зв'язку між теорією і практикою. 

Загальна максимальна кількість балів на всі питання білету – 100. 

 

Критерії оцінки вступного іспиту 

Показники 

Максимальна кількість балів при 

оцінюванні відповіді на одне питання 

іспиту 

Усна відповідь на питання 

екзаменаційного білету (3 питання) 

Кожне питання оцінюється по 30 балів 

30 балів х 3 питання = 90 балів 

1. Повнота висвітлення змісту питання 2 балів 

2. Логіка побудови відповіді 2 балів 

3. Зв’язок теоретичного матеріалу з 

практичною діяльністю соціального педагога 

2 балів 

4. Знання науково-методичної 

літератури з актуальних проблем. 

2 балів 

5. Культура усного мовлення 2 балів 

Разом  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка ECTS Оцінка в балах За національною шкалою 

А 90 - 100 Відмінно 

В 82 - 89 
Добре 

С 74 - 81 

D 64 - 73 
Задовільно 

Е 60 - 63 

FX 34-59 
Незадовільно 

F 1-34 

 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо під час відповіді на питання вступник в аспірантуру 

бездоганно засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; самостійно, грамотно і 

послідовно з вичерпною повнотою відповів на питання; продемонстрував глибокі та всебічні 

знання, логічно давав відповідь; висловлював своє ставлення до тих чи інших проблем; вмів 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, логічно та обґрунтовано формулював висновки, 

демонстрував готовність застосовувати знання у практичній діяльності.  



 

 

Оцінка «добре» ставиться за умови, якщо в цілому розкрито зміст питань, вступник в 

аспірантуру добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано виклав його; дав неповні 

визначення понять, допустив незначні порушення в послідовності викладення матеріалу та 

неточності при використанні наукових термінів; нечітко сформулював висновки, висловив 

свої міркування щодо тих чи інших проблем, але припустився певних похибок у логіці викладу 

теоретичного змісту; продемонстрував готовність застосовувати знання у практичній 

діяльності. 

Оцінка «задовільно» ставиться вступникові до аспірантури, який в основному засвоїв 

теоретичний матеріал щодо змісту питання; фрагментарно розкрив зміст питання і мав лише 

загальне його розуміння; при відтворенні основного змісту питання допускав суттєві помилки, 

наводив прості приклади, непереконливо відповідав, плутав поняття. 

Оцінка «незадовільно» фіксується у випадку, якщо вступником не продемонстровано 

розуміння основних питань, не відтворено знань основних категорій, понять, закономірностей 

і шляхів розвитку психологічної науки. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

1. Структура та функції методологічного знання.  

2. Методологічна криза в психології та типи психологічних парадигм.  

3. Природничо-наукова парадигма. Біхевіоризм.  

4. Гуманітарна парадигма.  

5. Методологія діяльнісного підходу в психології.  

6. Суб’єктно-вчинкова парадигма в психології. 

7. Сучасна психологія: школи, напрямки, тенденції розвитку.  

8. Класична, некласична і постнекласична психологія.  

9. Основні категорії, методологічні принципи та проблеми сучасної психології.  

10. Взаємозв'язок методології, методу та методики психологічного дослідження. 

11. .  
12. Основні методи в психології: групи, види, загальна характеристика. Зв’язок 

методів психології з методами інших наук  

13. Можливості застосування математичних методів у психологічних дослідженнях. 

14. Поняття про волю. Значення волі в житті людини. Функції волі. Вольові якості. 

Самовиховання волі 

15. Інтелектуальні здібності та їх вплив на процес навчання 

16. Поняття про сприймання як психічний процес. Основні характеристики 

сприймання. Види сприймання 

17. Поняття про спілкування в психології. Функції спілкування. Взаємозв’язок 

спілкування, діяльності та особистісного розвитку 

18. Поняття про темперамент. Основні теорії темпераменту в історії психології 

19. Індивідуальні особливості пам’яті. Вплив пам’яті на навчання та трудову 

діяльність 

20. Види та основні характеристики уваги 

21. Поняття про групи. Види груп та їх класифікація 

22. Психологія як наука. Загальна характеристика предмета психології. Приклади 

явищ, що вивчає психологія. 

23. Поняття про мислення. Взаємозв’язок мислення та чуттєвого пізнання, спільне та 

відмінне між ними 

24. Прояв темпераменту у навчальній і трудовій діяльності. Типологічні основи 

індивідуального стилю діяльності. 

25. Мова як пізнавальний процес. Значення мови у житті людини 

26. Діяльнісні основи становлення та розвитку особистості. Основні види діяльності, 

їх роль на різних етапах розвитку особистості 

27. Наукові напрями в психології. 

28. Формування здібностей. Зовнішні та внутрішні умови розвитку здібностей 

29. Внесок вітчизняних учених у розвиток психологічної науки 



 

 

30. Вольова регуляція поведінки. Прості та складні вольові акти. Структура вольової 

дії. Природа вольової дії. 

31. Розвиток здібностей в онтогенезі. Сензитивні періоди розвитку здібностей. 

Проблеми і методи діагностики здібностей 

32. Види та якості емоцій. Класифікація емоцій. 

33. Особливості сучасного етапу розвитку психології 

34. Почуття, їх види; особливості проявів у житті та діяльності людини. Вищі 

почуття. 

35. Потреби як джерело активності особистості. Мотив, мотивація, спрямованість. 

Види мотивів 

36. Умови розвитку психіки. Поняття про філогенез та онтогенез. Етапи розвитку 

психіки у філогенезі 

37. Методи вивчення емоційної сфери. Особливості емоційної саморегуляції. 

38. Мотиви учіння, трудової діяльності та соціальної поведінки, їх динаміка в 

онтогенезі  

39. Характеристика і фактори розвитку людської свідомості як вищої форми 

відображення 

40. Критерії диференціації психічних станів. Класифікація психічних станів 

41. Поняття про особистість. Співвідношення понять «людина», «індивід», 

«особистість», «індивідуальність», «суб’єкт». 

42. Людина і професія. Індивідуальний стиль діяльності 

43. Основні теоретичні підходи до проблеми особистості в психології. 

44. Поняття про психічні стани. Види психічних станів. 

45. Основні підходи до визначення структури особистості. Джерела розвитку 

особистості. Самодетермінація особистісного розвитку. 

46. Рушійні сили розвитку особистості. Кризи особистісного зростання. 

47. Поняття про відчуття. Класифікація та види відчуттів. Загальні якості відчуттів. 

Кількісні характеристики відчуттів 

48. Взаємозв’язок між темпераментом та якостями нервової системи 

49. Класифікація видів мислення. Операції мислення. Основні характеристики 

мислення 

50. Поняття про характер. Роль характеру в формуванні індивідуальності людини 

51. Поняття про уяву. Специфіка уяви як пізнавального процесу. Основні функції уяви 

52. Структура і риси характеру 

53. Методологічні основи та основні принципи психології. 

54. Поняття про здібності. Види здібностей. 

55. Види і функції мови. Проблеми взаємовідношень мови і мовлення. Зв’язок 

мовлення з іншими психічними явищами. 

56. Процес формування понять в онтогенезі 

57. Самосвідомість особистості та її компоненти. Психологічні захисти. 

58. Соціальна група як чинник розвитку особистості. Механізми соціального впливу, 

їх прояви в різних видах груп. Вплив групи навчальну та трудову діяльність. 

59. Психологічне консультування та немедична психотерапія як форми психологічної 

допомоги. 

60. Феномени лідерства і керівництва та специфіка їх прояву в умовах соціальної 

напруженості. 

 

 


