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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Психологічна освіта покликана допомогти Вам сформувати системне психологічне мислення, 

знання, психологічну культуру. Психологія в сучасних умовах стає найважливішим компонентом 

спільної культури людини. Отримання психологічної професії -  це захопливий процес. 

Використовуйте можливість, що відкрилася, повною мірою. Проявляйте творчість, осмислюйте нові 

знання, визначайте можливості використання до конкретних життєвих ситуацій. Психологія -  це не 

застиглі схеми, а жвава наука, що має прикладний характер, оскільки в якій би сфері професійної 

діяльності не була зайнята людина (бізнесі, управлінському процесі, політичній, педагогічній 

діяльності і ін.), він постійно взаємодіє з іншими людьми -  в сім'ї, на роботі, в транспорті, магазині, 

театрі і так далі і дуже поважно, щоб він був успішний, добивався позитивних, соціально корисних і 

особистісно значущих результатів.

Вирішення проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів з базовою вищою освітою на 

сучасному етапі передбачає значне поліпшення добору абітурієнтів як важливого засобу управління 

процесом навчання.

Вступна співбесіда проводять з метою визначення ступеня готовності абітурієнтів до 

навчання.

Вступна співбесіда проводиться у формі відповіді на запропоновані питання.

За допомогою підготовленого комплексу питань оцінюються заздалегідь встановленими 

критеріями знання абітурієнтів і дозволяють виявити рівень навчальної мотивації абітурієнтів.

На початку співбесіди вступник отримує аркуш співбесіди, обирає програмні питання та 

готується до відповіді протягом 30 -  40 хвилин. У аркуші співбесіди вступник заповнює змістову 

частину, записує завдання з вибраних ним питань та зміст відповідей на питання. Під час співбесіди 

члени фахової атестаційної комісії оцінюють відповіді та фіксують оцінки у аркуші співбесіди. 

Аркуші співбесіди після її завершення підписуються екзаменаторами та вступником і передаються у 

Приймальну комісію для зберігання в особових справах вступників.

На підставі результатів співбесіди фахові атестаційні комісії приймають рішення: „допустити 

до фахового вступного випробування” або ж „не допустити до фахового вступного випробування ” 

вступника.

Критерії оцінювання. Вступник за результатами співбесіди допускається до фахового 

вступного випробування якщо він:

• виявив достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені програмою співбесіди;

• володіє відповідною фаховою термінологією;

• вміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх взаємозв’язок.



Вступник за результатами співбесіди не допускається до фахового вступного випробування 

якщо він:

• виявив не достатній рівень знань з дисциплін, які передбачені програмою співбесіди;

• не володіє відповідною фаховою термінологією;

• не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє їхнього 

взаємозв’язку.

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові фаховою атестаційною 

комісією в день проведення співбесіди.



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА.

Тема 1. Витоки та види психологічного знання.

Психологія та давньогрецька міфологія. Психологічне знання у філософських трактатах 

минулого. Опис людських вчинків та рис характеру в літературних пам’ятках. Народна мудрість, 

художня література та живопис -  сховище житейського психологічного знання. Відмінності 

житейського психологічного знання від наукового. Парапсихологія, трансперсональна психологія.

Тема 2. Галузі сучасної психології, методологія та методи психологічного дослідження.

Загальна, соціальна та диференційна психологія, прикладні галузі психології, крос-культурна 

психологія, психологія взаємодії з навколишнім, психологія діяльності і поведінки, психологія 

реклами, психологія споживача. Місце психології в системі наук. Організаційні методи: порівняльне, 

лонгітюдне, комплексне дослідження. Емпіричні методи: спостереження, експеримент, 

психодіагностика (тести, опитування, анкетування, інтерв’ю, соціометрія), аналіз продуктів 

діяльності. Методи обробки даних. Методи інтерпретації даних.

Тема 3. Психологія, як професія та видатні психологи XX століття.

Психологічна система діяльності включає в себе: мотиви вибору професії, цілі діяльності, 

програми діяльності, підсистему професійно важливих рис, інформаційну основу діяльності. Роль 

психолога у сучасному суспільстві. Сфери професійної діяльності спеціаліста -  психолога: психолог 

-  викладач, психолог -  дослідник, психолог -  практик. Види діяльності психолога: викладання, 

освіта, дослідницька діяльність, діагностика, консультативна діяльність, діяльність психолога- 

тренера в тренінгах, експертна діяльність для вирішення задач психологічної експертизи, проектна 

діяльність, нормативно-стандартизуюча діяльність, управлінська діяльність. Професійні сфери 

психолога. Видатні психологи XX століття (Жан Піаже, Курт Левін, Сергій Рубінштейн, Лев 

Виготський, Зиґмунд Фрейд, Карл Роджерс та інші).

МОДУЛЬ 2. ЕТИЧНІ НОРМИ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА.
Тема 1. Професійно-особистісний портрет психолога.

Поняття «професія» і «спеціальність» психологія. Загальна характеристика професійної 

діяльності психолога. Базові знання психолога: суспільні та природні науки, психологія, педагогіка. 

Необхідні здібності психолога: концентрація та стійкість уваги, переключення і розподіл уваги, 

образна та словесно-логічна пам’ять, образне мислення, короткочасна та довготривала пам’ять, 

комунікативні здібності, вербальні здібності, ораторські здібності, здібність до самоконтролю. 

Необхідні особистісні риси, інтереси та нахили.



Тема 2. Мета, завдання, зміст і основні функції діяльності практичного психолога.

Мета роботи психолога як гуманна місія надання допомоги суспільству в забезпеченні 

психологічного здоров'я, створенні соціально-психологічних умов для розвитку кожної особистості.

Функції психолога як постійні завдання, що складають зміст його діяльності. Основні функції 

діяльності практичного психолога (психодіагностична, психокорекційна, психопрофілактична, 

розвиваюча, профорієнтаційна, психолого-просвітницька).

Психодіагностична функція та її здійснення в різних галузях роботи психолога.

Психологічна корекція. Рівні аналізу норми психічного розвитку як основа побудови 

психологічної корекції.

Психопрофілактична робота психолога та її випереджаючий характер. Психотренінг, 

психодрама, рольова гра як форми психокорекційної ї психопрофілактичної роботи психолога.

Розвиваюча функція та її реалізація в роботі психолога (в закладах освіти, сім’ї, та ін.). 

Врахування рівня актуального і зони найближчого розвитку в роботі психолога з розвитку психічних 

процесів людини.

Робота з профорієнтації та соціально-професійної адаптації як функція психолога. 

Консультативна робота психолога.

Психолого-просвітницька функція психолога та її роль у підвищенні психологічної 

компетентності людей, гуманізації життя і праці. Методи психологічної просвіти.

Тема 3. Етичні основи професійної діяльності психолога.

Поняття моралі, етики, моральності. Значення моралі в житті суспільства.

Значення етики в професійній діяльності. Регулювальники діяльності психолога

Гуманістичні цінності в практичній роботі психолога: пошана, визнання унікальності людини, 

ціннісне відношення до клієнта. Етичні стандарти діяльності психолога.

Основні принципи Етичного кодексу: принцип ненанесення шкоди клієнтові, принцип 

компетентності психолога, принцип інформованої згоди, принцип неупередженості психолога, 

принцип конфіденційної діяльності психолога.

Принципи етичного кодексу асоціації тренерів і психотерапевтів: компетентність, порядність, 

професійна і наукова відповідальність, повага до прав людини, турбота про благополуччя інших, 

соціальна відповідальність.

МОДУЛЬ 3. ОСОБИСТІСТЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ.
Тема 1. Особистість, діяльність, поведінка.

Поняття про особистість у психології. Співвідношення понять «людина», «індивід», 

«особистість», «індивідуальність». Структура особистості. Мотиви. Інтереси. Настановлення. 

Самосвідомість особистості. Формування особистості.



Поняття про діяльність. Зовнішня (фізична) і внутрішня (психічна) діяльність. Структура 

діяльності особистості: мета, мотиви, дії. Опанування діяльністю. Навички і вміння. Основні види 

діяльності (праця, навчання, гра) та їх психологічна характеристика.

Тема 2. Когнітивна сфера особистості.

Поняття про увагу. Види уваги: мимовільна, довільна, післядовільна. Умови привертання 

уваги. Методи вивчення уваги.

Поняття «відчуття». Класифікація відчуттів. Види відчуттів. Загальні властивості відчуттів: 

якість, інтенсивність, тривалість, просторова локалізація подразників.

Поняття «сприймання». Характеристика сприймання: предметність, цілісність, структурність, 

константність, осмисленість. Методи вивчення сприймання.

Поняття про пам'ять. Види пам'яті. Класифікація пам'яті. Процеси пам'яті. Запам'ятовування: 

мимовільне і довільне, механічне і логічне. Форми відтворення: впізнавання, спогад, згадування, 

ремінісценція. Забування. Методи вивчення пам'яті.

Поняття про мислення. Операції мислення: порівняння, аналіз, синтез, абстракція, 

конкретизація, узагальнення. Форми мислення: поняття, судження, умовивід. Класифікація видів 

мислення. Індивідуальні особливості мислення: глибина, самостійність, ширина, гнучкість, 

швидкість розумових операцій. Методи вивчення мислення.

Поняття про уяву. Фізіологічні основи уяви. Види уяви: мимовільна і довільна, репродуктивна 

і творча. Засоби і прийоми створення нових образів: типізація і гіперболізація, аглютинація, 

схематизація. Методи вивчення уяви.

Тема 3. Емоційно-вольова сфера особистості.

Поняття про почуття. Функції почуттів. Форми переживання почуттів. Емоції, афекти, 

настрій. Емоційні стани. Емпатія, тривожність. Почуття й особистість. Вищі почуття: моральні, 

інтелектуальні, естетичні. Методи вивчення емоційної сфери людини.

Поняття про волю. Функції волі. Прояви волі. Потяги і бажання. Вольові якості. Прийняття 

рішення і його реалізація. Локус контролю. Взаємозв'язок мотивів і волі. Можливості самовиховання 

волі.

Тема 4. Індивідуально-психологічні особливості особистості.

Поняття про темперамент. Теорії темпераменту: гуморальна, конституціональна, фізіологічна. 

Тип вищої нервової діяльності і темперамент. Вивчення життєвих проявів властивостей нервової 

системи: активність, реактивність, пластичність, регулярність, темп реакцій. Типи темпераменту.

Поняття про характер. Структура характеру. Риси характеру і стосунки особистості. Акцен

туації характеру. Виразні ознаки характеру: вчинки і дії, особливості мовлення, зовнішній вигляд. 

Формування характеру. Методи вивчення характеру.



Поняття про здібності. Задатки і здібності. Види здібностей. Загальні і спеціальні здібності. 

Рівні розвитку здібностей. Обдарованість. Талант. Геніальність. Умови розвитку здібностей: 

активність, навчання і виховання. Формування здібностей. Методи вивчення здібностей.



Перелік питань для співбесіди

1. Чим для вас є привабливою професія психолога?

2. Назвіть, будь-ласка, джерело інформації про Інститут менеджменту та психології УМО.

3. Чим обумовлений ваш вибір саме цього Інституту?

4. Якими, на ваш погляд, рисами характеру повинен бути наділений професійний психолог?

5. Якими, на ваш погляд, особистісними якостями повинен бути наділений професійний 

психолог?

6. Які, на ваш погляд, професійні уміння необхідні для роботи психолога?

7. Як ви вважаєте, чи існують протипоказання для роботи психологом?

8. Чи потрібен, на вашу думку, профвідбір абітурієнтів до навчання у ВНЗ певного 

профілю?

9. Чи подобається вам спілкуватися з людьми? Чому?

10. Чи легко ви встановлюєте контакт з незнайомими людьми? Які ваші якості вам 

допомагають у цьому?

11. Чи швидко ви адаптуєтесь в новому колективі? Які ваші якості вам допомагають у цьому?

12. Коротко опишіть бачення себе через п'ять років.

13. Чи є у вас головні цілі в житті, до досягнення яких ви прагнете?

14. Чи згідні ви з думкою, що оцінювати потрібно сильні, а не слабкі сторони людини? 

Обґрунтуйте відповідь.

15. Щоб ви хотіли в собі виховати?

16. Чи можете ви змінити свою думку щодо якогось питання в результаті серйозної дискусії?

17. Як ви розумієте поняття "вміння вчитися"?

18. Які ускладнення можуть виникнути і вас в процесі навчання?

19. Складіть психологічний портрет ідеального, на вашу думку, психолога.

20. На вашу думку, в чому полягають основні завдання психолога?

21. Які саме аспекти психологічної теорії і практики цікавлять вас найбільше?

22. Опишіть, будь ласка, відомі вам типи темпераменту.

23. На вашу думку, що таке конфлікт? Яку людину можна назвати конфліктною?

24. Педагоги зазначають, що зараз кількість конфліктів у закладах освіти збільшилася. На 

вашу думку, які можливі причини цього явища?

25. Чи існує, на вашу думку, зв'язок між хворобами тіла і психічним станом людини. Якщо 

так, то який.

26. Як би у вас була можливість включити до професійної робочої групи психолога, щоб, на 

вашу думку, він там робив?



27. Чому, на вашу думку, в сучасних умовах лікарям, політикам, юристам, бізнесменам 

важливо вивчати психологію?

28. Чи має якесь значення колір (червоний, синій, зелений), яким пофарбовані стіни у вашому 

офісі? Якщо так, то яке.

29. В чому, на вашу думку, полягають права та обов’язки психолога?

30. Що ви знаєте про етичні принципи роботи психолога?
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