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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Психолопчна осв^а покликана допомогти Вам сформувати системне психологiчне мислення, 

знання, психологйчну культуру. Психологiя в сучасних умовах стае найважлившим компонентом 

спшьно! культури людини. Отримання психологично! професп -  це захопливий процес. 

Використовуйте можливють, що вiдкрилася, повною мiрою. Проявляйте творчiсть, осмислюйте новi 

знання, визначайте можливостi використання до конкретних життевих ситуацiй. Психология -  це не 

застигл схеми, а жвава наука, що мае прикладний характер, оскшьки в якш би сферi професшно! 

дiяльностi не була зайнята людина (бiзнесi, управлiнському процеср полiтичнiй, педагогiчнiй 

дiяльностi i im), вiн постiйно взаемодiе з шшими людьми -  в ам'!, на роботр в транспортi, магазинi, 

театрi i так далi i дуже поважно, щоб вiн був устш ний, добивався позитивных, соцiально корисних i 

особистiсно значущих результатiв.

Вирiшення проблеми тдвищ ення якостi пiдготовки спецiалiстiв з базовою вищою освiтою на 

сучасному етат  передбачае значне полiпшення добору абiтурiентiв як важливого засобу управлшня 

процесом навчання.

Програма фахового вступного випробування е складовою нормативно! документацп вищого 

навчального закладу, що забезпечуе тдготовку бакалавра.

Програма фахового вступного випробування утверджуе форму та змют квашфшацшних 

випробувань, яю мають на метi визначення рiвня теоретично! та практично! тдготовленосп 

вступника для здобуття освiтнього ступеня «бакалавра» за спещальтстю 053 «Психолопя». 

Складена за принципами комплексностi, ушфшацп, сумiсностi та взаемозамiнностi засобiв i форм 

дiагностики, вона е тдставою  для надiйного та об’ективного ощнювання Приймальною 

екзаменацiйною комiсiею вiдповiдностi рiвня осв^ньо-професшно! пiдготовки вступника 

встановленим вимогам. Змют програми фахового вступного випробування мае комплексний 

характер. Склад дисциплш визначено з числа тих, яю формують належний рiвень знань, вмшь i 

навичок, необхiдний в умовах ринково! економiки, враховуючи мiжпредметнi зв’язки. 

Використання Програми для пiдготовки до фахового вступного випробування забезпечуе системне 

сприйняття мiждисциплiнарного курсу.

Порядок проведення фахових вступних випробувань визначаеться Положенням про 

приймальну комiсiю НН1МП ДВНЗ «Унiверситет менеджменту освiти» НАПН Укра!ни.

Фаховий вступний 1спит проводять з метою визначення ступеня готовносп абiтурiентiв до 

навчання.

Фаховий вступний iспит проводиться у формi тестування. Тестування на сучасному етат  

вважаеться одним з ефективних методiв перевiрки ступеня готовносп абiтурiентiв до навчання. Для 

проведення тестово! перевiрки знань використовуються тестовi завдання закрито! форми iз



запропонованими вщповщями, з яких вибирають правильш з множинним вибором. TecroBi 

завдання мають критeрiальнo-oрieнтoвний характер та належать до психологйчних методик, 

спрямованих на оцшку досягнутого рiвня розвитку здiбнocтeй, знань та вмiнь cтудeнтiв. Система 

базових тестових завдань сформована шляхом експертно '1 оцшки кожного завдання i ix cукупнocтi 

та охоплюе в с  змicтoвнi частини з комплексу визначених дисциплш. Для пeрeвiрки знань до 

тестових завдань з кoжнoi дисциплши надаються ключi з правильними вщповщями. Кожне тестове 

завдання закрш о  форми складаеться з двох компонент: запитальнoi (змютовно:1.') частини; варiантiв 

вiдпoвiдeй. Тести забезпечуватимуть пропорцшне представництво вciх визначених до фахового 

вступного випробування дисциплш. Тестування здшснюеться протягом 1 аcтрoнoмiчнoi години.

КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ

Фахове вступне випробування здшснюеться у фoрмi письмового тестування, яке тривае не 

бшьше 1 аcтрoнoмiчнoi години. Кожному вступнику надаеться 30 теоретичних питань одного iз 2 

варiантiв. Питання, що виносяться на тестування вiдбираютьcя iз наведеного пeрeлiку. Вiдпoвiдь на 

кожне тестове питання передбачае вибiр лише одш а правильнoi вiдпoвiдi. Вiдпoвiдi не можуть 

мютити виправлень. Вiдпoвiдi, що мютять виправлення або дeкiлька варiантiв вiдпoвiдeй, у тому 

чиcлi, якщо одна з них правильна, не зараховуються. Оцiнювання рeзультатiв тестових завдань 

вщбуваеться за такими загальними критeрiями: -  понад 90% правильних вщповщей -  «вщмшно» / 

90-100 -  «А» -  завдання виконано повшстю, вщповщь обгрунтовано, висновки та пропозици 

аргументовано i оформлено належним чином; -  74-90% правильних вщповщей -  «добре» / 74-81 -  

«С»; 82-89 -«В» -  завдання виконано повшстю, але допущен незначш неточности -  50-73% 

правильних вщповщей -  «задовшьно» / 50-66 -  «Е»; 67-73 -  «D» -  дoпущeнi нecуrтевi помилки; -  

менше 50% правильних вщповщей -  «:незадовшьно».

ЗМ1СТ ПРОГРАМНОГО МАТЕР1АЛУ 

МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГ1Я ЯК НАУКА

Тема 1. Витоки та види психологiчного знания.

Психология та давньогрецька мiфoлoгiя. Пcихoлoгiчнe знання у фшософських трактатах 

минулого. Опис людських вчинкiв та рис характеру в л^ературних пам’ятках. Народна мудрють, 

художня лiтeратура та живопис -  сховище житейського пcихoлoгiчнoгo знання. Вщмшносп 

житейського пcихoлoгiчнoгo знання вiд наукового. Парапсихология, трансперсональна психолопя.

Тема 2. rany3i сучасног психологп, методологiя та методи психологiчного до^дж ення.

Загальна, сощальна та диференцшна психология, прикладш галузi психологи, крос-культурна 

пcихoлoгiя, пcихoлoгiя взаемоди з навкoлишнiм, пcихoлoгiя дiяльнocтi i пoвeдiнки, пcихoлoгiя 

реклами, пcихoлoгiя споживача. Мюце психологи в cиcтeмi наук. Оргашзацшш методи: 

пoрiвняльнe, лoнгiтюднe, комплексне дослщження. Емпiричнi методи: спостереження, експеримент,



психодiагностика (тести, опитування, анкетування, штерв’ю, соцiометрiя), аналiз продуктiв 

дiяльностi. Методи обробки даних. Методи штерпретацп даних.

Тема 3. Психолог1я, як профеСя та видатт психологи X X  столШтя.

Психологична система дiяльностi включае в себе: мотиви вибору професп, цiлi дiяльностi, 

програми дiяльностi, пiдсистему професiйно важливих рис, iнформацiйну основу дiяльностi. Роль 

психолога у сучасному суспшьсга. Сфери професшно! дiяльностi спецiалiста -  психолога: 

психолог -  викладач, психолог -  дослщник, психолог -  практик. Види дiяльностi психолога: 

викладання, осв^а, дослщницька дiяльнiсть, дiагностика, консультативна дiяльнiсть, дiяльнiсть 

психолога-тренера в тренiнгах, експертна дiяльнiсть для вирiшення задач психолопчно! експертизи, 

проектна дiяльнiсть, нормативно-стандартизуюча дiяльнiсть, управлшська дiяльнiсть. Професiйнi 

сфери психолога. Видатш психологи XX столггтя (Жан Шаже, Курт Левiн, Сергiй Рубiнштейн, Лев 

Виготський, Зигмунд Фрейд, Карл Роджерс та шш^.

МОДУЛЬ 2. ЕТИЧН1 НОРМИ ТА ПРИНЦИПИ Д1ЯЛЬНОСТ1 ПСИХОЛОГА

Тема 1. Професшно-особистйний портрет психолога.

Поняття «профеая» i «спещальшсть» психолопя. Загальна характеристика професшно! 

дiяльностi психолога. Базовi знання психолога: суспiльнi та природш науки, психологiя, педагогiка. 

Необхщш здiбностi психолога: концентрацiя та стшюсть уваги, переключення i розподiл уваги, 

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

комушкативш здiбностi, вербальнi здiбностi, ораторськ здiбностi, здiбнiсть до самоконтролю. 

Необхщш особистйсш риси, iнтереси та нахили.

Тема 2. Мета, завдання, зм1ст i основт функци д1яльност1 практичного психолога.

Мета роботи психолога як гуманна мiсiя надання допомоги суспшьству в забезпеченш 

психологичного здоров'я, створенш сощально-психолопчних умов для розвитку кожно! особистостi.

Функцп психолога як постшш завдання, що складають змiст його дiяльностi. Основнi 

функцп дiяльностi практичного психолога (психодiагностична, психокорекцiйна,

психопрофiлактична, розвиваюча, профорiентацiйна, психолого-просвiтницька).

Психодiагностична функцiя та !! здiйснення в рiзних галузях роботи психолога.

Психологична корекщя. Рiвнi аналiзу норми психiчного розвитку як основа побудови 

психологично! корекцп.

Психопрофшактична робота психолога та !! випереджаючий характер. Психотренiнг, 

психодрама, рольова гра як форми психокорекцшно! ! психопрофшактично! роботи психолога.



Розвиваюча функщя та ii реалiзацiя в po6oTi психолога (в закладах освсти, а м ’!, та iH.). 

Врахування рiвня актуального i зони найближчого розвитку в робот психолога з розвитку 

психйчних процесiв людини.

Робота з профорiентащi та сощально-професшно! адаптаци як функщя психолога. 

Консультативна робота психолога.

Психолого-просвстницька функщя психолога та ii роль у пщвищенш психологйчно! 

компетентности людей, гумашзаци життя i пращ. Методи психолопчно! просвiти.

Тема 3. Етичт основа професшног дiяльностi психолога.

Поняття морал^ етики, моральностi. Значення моралi в життi суспiльства.

Значення етики в професiйнiй дiяльностi. Регулювальники дiяльностi психолога

Гуманiстичнi цiнностi в практичнш ро6отi психолога: пошана, визнання ушкальностй 

людини, цiннiсне вiдношення до ^ е н т а .  Етичнi стандарти дiяльностi психолога.

Основш принципи Етичного кодексу: принцип ненанесення шкоди клiентовi, 

принцип компетентности психолога, принцип шформовано! згоди, принцип неупередженостй 

психолога, принцип конфщенцшно! дiяльностi психолога.

Принципи етичного кодексу асощаци тренерiв i психотерапевтiв: компетентнiсть, 

порядшсть, професiйна i наукова вiдповiдальнiсть, повага до прав людини, турбота про 

благополуччя шших, сощальна вiдповiдальнiсть.

МОДУЛЬ 3. ОСОБИСТ1СТЬ I Д1ЯЛЬН1СТЬ.

Тема 1. Особист^ть, дiяльнiсть, поведтка.

Психология особистостй як галузь науки, що вивчае закономiрностi становлення i розвитку 

особистостй як суб’екта життетворчостi. Сутнють осо6истостi з позицiй рiзних теоретичних 

уявлень. Особистйсть у психоаналiзi, трансперсональнш психологи, 6iхевiоризмi. Осо6истiсть у 

когштивнш та гуманiстичнiй психологи. Жiночi теори осо6истостi. Факторнi теори осо6истостi. 

Теори осо6истостi В. Райха, Дж. Келл^ Г. Саллiвана, К. Левiна, Р. Мей, А. Бандури, Дж. Роттера. 

Особистйсть у радянськш та украшськш психологи. Осо6истiсть як ансамбль несвщомих

iррацiональних потягiв (З. Фройд). Особистють як функцiя результату психосоцiальних криз 

(Е. Ершсон). Осо6истiсть як певний набiр поведiнкових реакцiй (Б. Скшнер) Осо6истiсть як 

властивий кожному шдивщу унiкальний спосi6 усвiдомлення досвiду (Д. Келл^. Осо6истiсть як 

суб’ект сощальних стосункiв i свщомо! дiяльностi, системна якють iндивiда, що формуеться у 

спшьнш дiяльностi i спiлкуваннi (Л. Виготський, О. Леонтьев С. Рубшштейн, А. Петровський та ш). 

Особистйсть як конкретна людина, яка належить до певного суспшьства й сощально! групи; 

усвiдомлюе свое ставлення до навколишнього середовища, народу i до само! себе; займаеться 

певною дiяльнiстю; вирiзняеться своерiдними особливостями поведiнки й дiяльностi; володiе тiльки



1й притаманною системою психiчних i соцiопсихiчних властивостей та якостей.

Людина як багатосистемне явище. Особистiсть у психоенергетичнш ментально- 

соцiодуховнiй концепцп М.Й. Варiя. Бiопсихiчна, ментально-психiчна, iнтраiндивiдуальна, 

соцiопсихiчна й свщомють-самосвщомють пiдструктури особистостi (за М.Й. Варieм).

Тема 2. Земний шлях oco6ucmocmi та и буття

Земний шлях особистосп як сукупнiсть життевих процесiв. Простiр час та енергйя 

особистостi. Людське життя у рiзних вимiрах. Вимiри людського життя: суспшьне, духовне, 

полiтичне, професiйне, громадське, амейне, економiчне, особисте або iндивiдуальне. Основш 

аспекти буття: фiзичний (предметний), в^альний, соцiальний, духовний. Гармонiя i дисгармошя 

особистостi. Вибiр особистiстю свого життевого шляху та його корекцiя. Соцiалiзацiя особистостi. 

Поняття сощ&тзацп. Особливостi, умови й мехашзми сощ&тзацп. Процес сощ&тзацп. Фiзичний 

(предметний), вiтальний (бiологiчний), сощальний та духовний аспект буття особистостт 

Внутрiшнiй i зовнiшнiй простори особистостт Благополуччя в психолопчнш площинi. Психiчна 

стiйкiсть особистостi i гармонiя. Гармошя взаемин особистостi, 11 сенс життя, духовшсть i свобода. 

Iнтеракцiйнi почуття особистостi. Духовне буття особистостi. Сенс життя в контекст внутршньо! 

свободи. Вiра i система цiнностей особистосп та 1х вплив на 11 гармонiю. Вплив суспiльства на 

статус i соцiальну роль особистостi. Взаемовплив особистосп i сощально! ролi. Вплив сощальних 

норм на регуляцiю поведшки особистостi. Цiннiсно-нормативна система особистостi та 11 вплив на 

поведiнку. Установки, стереотипи та iмiдж особистостi як засоби регуляцп 11 поведiнки. Рух 

особистостi в соцiальному просторi та част Спрямованють особистостi як властивють, що становить 

собою систему взаемопов’язаних внутрiшнiх спонукань, якi спрямовують та орiентують 11 життевий 

шлях у сощальному просторi й часi. Рух як наслщок психiчних чинникiв -  потреб i мотивацп. 

Мотивацiя, мотивування, полiмотивованiсть мети, зовнiшня i внутршня мотивацiя. Види, iерархiя i 

змша мотивiв у соцiальному просторi та част Психолопчш чинники спонукання особистосп до 

активносп та руху

ТемаЗ. CeidoMicmb i caMoceidoMicmb oco6ucmocmi

Психологична сутнiсть самосвiдомостi. Взаемозв’язок свiдомостi i самосвщомостс Структура 

самосвiдомостi: пiзнавальний, емоцшний, вольовий компоненти. Самосвiдомiсть i здшснення 

особистостi. Механiзми самосвiдомостi: iдентифiкацiя, рефлекая, емпатiя, децентрацiя. „Я”- 

концепцiя як виявлення самосвщомостс Самоощнка i рiвень домагань як центральнi 

характеристики самосвщомостс Види самоощнки i рiвня домагань. Формула Джеймса. Самоповага 

i комплекс меншовартостс Вплив самооцiнки особистостi на 11 самоповагу i формування 

комплексiв. Самореалiзацiя особистостт Розвиток самосвiдомостi та 11 вплив на самореалiзацiю 

особистостi

Тема 4. Психологiчний 3axucm oco6ucmocmi



Загальне уявлення про «психолопчний захист» i його функци. Рiзновиди психологiчного 

захисту та 1хня характеристика. Використання захисту в життeдiяльностi. Особливостi 

психологiчного захисту в д^ей.

Тема 5. Поведтка oco6ucmocmi

Поняття психологiчних механiзмiв цшеспрямовано! поведiнки. Теоретичнi пiдходи до 

аналiзу структури регуляци ди. Вплив мети на поведшковий акт. Зворотний зв'язок та ефективнють 

наступно! ди. Залежна поведшка особистостi. Хiмiчна залежнiсть особистосп та ii вплив на 

поведшку. Односпрямована (акцентурована) активнiсть як псиачш  залежностi. Iнтеракцiйна 

залежнiсть та ii характеристика. Девiантна поведiнка. Психологiчне розумшня вщхильно! 

поведiнки. Особливостi особистостi з девiантною поведiнкою. Депривацiя. Самоуправлiння i 

саморегулювання особистостi. Розумiння самоуправлiння i саморегулювання особистостi. Процес 

самоуправлiння i саморегулювання. Саморегулювання настрою.

Тема 6. П сихчне здоров’я oco6ucmocmi, ii саногенний потенщал та кризи

Розумшня психiчного здоров’я. Вплив сустльно! дшсносп на психiчне здоров’я особистостi. 

Психiчна стшюсть особистостi. Саногенний потенцiал особистостi. Розумшня саногенного 

потенщалу особистостi. Благополуччя як позитивний саногенний потенщал особистостi. 

Активiзацiя саногенного потенцiалу у важких життевих умовах. Кризи особистостi в сучасному 

суспшьствт Розумiння криз особистостi у психологи. Типи криз особистостi. Ставлення до кризи та 

ii подолання.

Тема 7. Розвиток, формування i конкурентоспроможтсть oсoбистoстi в сучасному 

сустльствь

Гармоншний i дисгармоншний розвиток особистостi. Формування змюту особистостi. 

Розумiння поняття «конкурентоспроможна особиспсть». Етапи розвитку конкурентоспроможно! 

особистостi. Психолопчш основи розвитку iнтегральних характеристик конкурентоспроможно! 

особистостi.
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ЗРАЗОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

1 ВАР1АНТ

1. Слово “психолопя” в переклад! з грецькоТ означае:

а) наука про душу;

б) наука про свщомють;

в) наука про мислення.

2. До основних функций психолога вщносяться:

а) психодiагностична психопрофiлактична, психокорекцiйна, профорieнтацiйна, 

психологопросвiтницька;

б) психодiагностична, психокорекцiйна, профорiентащйна, психологопросвiтницька;

в) психодiагностична, психопрофiлактична, психокорекцшна, розвиваюча, профорieнтацiйна, 

психологопросвiтницька.

3. Засновником першот психолопчнот лабораторий

а) 1.М. Сеченов, 1.П. Павлов;

б) В. Вундт;

в) Р. Декарт;

г) М. Вертгеймер.

4. Назвггь теор1ю створену Фрейдом.

а) бiхевiоризм;

б) психоаналггична;

г) рефлекторна.

5. Напрямок, предметом вивчення якого е поведшка, називаеться:

а) бiхевiоризм;

б) фрейдизм;

в) психоаналiз;

г) гештальтпсихолопя.



1. Що таке психша?

2. Що вивчае наука психология?

3. В чому полягае завдання психологи як науки?

4. Охарактеризуйте галузi психологи.

5. Я к  ви знаете методи психологи? Дайте ix загальну характеристику.

6. Охарактеризуйте спостереження як метод психологи. Переваги та недолши.

7. Охарактеризуйте експеримент як метод психологи. Переваги та недолши.

8. В чому полягають переваги та недолши експерименту в порiвняннi з спостереженням.

9. Охарактеризуйте методи опитування та ix переваги та недолши.

10. Дайте характеристику вольових якостей особистостй

11. Охарактеризуйте штерв’ю як метод психологи. Переваги та недолши.

12. Охарактеризуйте умови формування характеру.

13. Охарактеризуйте сощально-психологйчну суть феномена спшкування.

14. Я к  ви знаете форми прояву психши та ix взаемозв’язок.

15. Охарактеризуйте емоци як псиxiчний процес

16. Розкрийте сутшсть вiдчуттiв: фiзiологiчнi основи, види.

17. Розкрийте сутшсть i властивостi сприймання.

18. Охарактеризуйте вiковi особливостi становлення особистости

19. Пам'ять: сутнiсть, фiзiологiчнi основи, процеси, види.

20. Розкрийте сутшсть мислення: типи, операци.

21. Розкрийте сутшсть уяви: фiзiологiчнi умови, види.

22. Розкрийте сутшсть уваги: фiзiологiчнi основи, види.

23. Емоци: сутшсть i види.

24. Надайте загальну характеристику тзнавальних процесiв.

25. Темперамент. Яка роль темпераменту в професшнш дiяльностi людини?

26. Визначте сутшсть псиxiчниx станiв.

27. Характер: сутшсть, структура, умови формування i розвитку.

28. Розкрийте психолопчну сутшсть, умови попередження i розв’язання конфлш^в.

29. Здiбностi: змiст i види.

30. Перелiчите основнi умови розвитку здiбностей.

Питання для визначення р1вня знань аб1тур1ент1в.


