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Програма письмового фахового іспиту для вступу на ІІ курс за 

спеціальністю 053 «Психологія» для здобуття ОС «Бакалавр» на базі диплома 

молодшого спеціаліста / Укладачі: Варава Л.А., Тищенко Л.В. – Маріуполь: 

МДУ, 2020. – 11 с. 

 

 

Зміст програми письмового фахового іспиту для вступу на ІІ курс за 

спеціальністю 053 «Психологія» для здобуття ступеня бакалавра на базі 

диплома молодшого спеціаліста визначений на основі базових дисциплін 

циклу професійної підготовки, які складають фундаментальну, загально-

професійну підготовку, а саме загальної психології та історії психології.  

 

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри практичної 

психології, протокол № 7 від 14 січня 2020 р. 
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1. Пояснювальна записка 

 

Програма письмового фахового іспиту призначена для вступу на ІІ курс 

спеціальності 053 «Психологія», для здобуття ОС «Бакалавр» на базі диплома 

молодшого спеціаліста.  

Право вступу на 2 курс ОС «Бакалавр» мають особи, що мають диплом 

молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю.  

Рівень готовності абітурієнтів на базі диплома молодшого спеціаліста до 

самостійної професійної діяльності у відповідності до вимог моделі фахівця з 

практичної психології визначається якістю оволодіння ними базовими 

знаннями з навчальної дисципліни «Загальна психологія» і передбачає 

розуміння професійних прав та обов’язків практичного психолога, базових 

положень етичного кодексу, основних напрямків розвитку психологічної 

науки і практики, а також історії становлення психології як науки. 

Зміст іспиту спрямований на з’ясування рівня знань абітурієнтів за 

обраною спеціальністю з метою наступного зарахування на навчання за 

програмою підготовки освітнього ступеня «Бакалавр». Тестові завдання 

побудовані на основі змісту фахових навчальних дисциплін: «Вступ до 

спеціальності», «Загальна психологія», «Історія психології», що входять до 

програми підготовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» і забезпечують 

основну теоретичну підготовку. 

Програма складається з трьох варіантів письмових тестових завдань. 

Кожен варіант містить 25 питань з переліком можливих відповідей.  

Завдання охоплюють теми з основ нормативного курсу загальної 

психології, історії психології. Знання змісту цих тем надає абітурієнту змогу 

розкрити загальні питання психології, закономірності психічних процесів, 

психічної діяльності та основ нейрофізіології головного мозку людини. Знання 

змісту цих тем допоможуть абітурієнту розглянути основні теоретичні 

погляди провідних вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі індивідуального 

розвитку людської психіки та охарактеризувати закономірності її формування 
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від народження до зрілості; обґрунтувати основні види діяльності практичного 

психолога, принципи та сфери її реалізації; продемонструвати володіння 

основним категоріальним апаратом психології, розуміння закономірностей та 

принципів психології, психологічних механізмів функціонування психіки 

людини. 

Час виконання письмового тестування складає 1 годину. 

 

2. Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Порядок оцінювання підготовленості вступників проходить у два етапи: 

1. Письмове тестування.  

Білет складається з 25 тестових завдань.  

З 1 по 13 питання тестових завдань оцінюється по 6 балів;  

з 14 по 25 завдання оцінюється в 10 балів кожне.  

 

Оцінювання відповідей на тестові завдання передбачає виявлення рівня 

базових знань, вмінь та навичок абітурієнта в галузі психологічної науки: 

Абітурієнти повинні знати: 

- значення та роль психології в системі наук про людину;основні 

категорії загальної психології; 

- головні галузі психологічних знань; 

- принципи психологічної науки; 

- основні концепції розвитку сучасної психології; 

- вчення та сучасні концепції розвитку, формування структури 

особистості; 

- закономірності механізмів психічного відображення, 

опредметнення психічних утворень. 

Абітурієнти повинні вміти: 

- використовувати принципи та закономірності загальної психології 

у практичній діяльності; 

- аналізувати показники основних психічних процесів; 

- використовувати активні методи самонавчання; 

- організовувати самостійну навчальну діяльність; 

- аналізувати вплив соціальних та індивідуальних чинників на 

формування характеру особистості; 

- застосовувати методи практичної психології: інтроспекції, 

моделювання психічних процесів, спостереження, тестування. 
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3. Перелік орієнтовних питань  

для підготовки до письмового тестування 
 

 

Блок питань для підготовки до письмового тестування: 

1. Предмет і завдання загальної психології. 

2. Задачі та методи сучасної психології. Зв’язок психології з іншими 

науками. 

3. Особистість та її структура. Теорії особистості в психології. 

4. Свідомість як цілковита людська особливість. Виникнення та розвиток 

людської свідомості. 

5. Виникнення та розвиток людської психіки. Концепція О.М.Леонтьєва – 

Фабрі. 

6. Сутність психіки. Відмінності психіки тварини та людини.  

7. Побудова нервової системи людини. 

8. Основні нервові процеси у корі великих півкуль мозку. Динаміка 

нервових процесів. 

9. Основи рефлекторної діяльності мозку. Поняття першої та другої  

сигнальних систем. 

10. Положення учіння І.П. Павлова щодо умовних та безумовних рефлексів. 

11. Сприйняття як пізнавальний процес. 

12. Психологічні особливості сприймання. Моделі сприйняття інформації. 

13. Виникнення відчуттів. Види відчуттів. 

14. Поняття про мислення. Характеристика мисленнєвих операцій  

15. Мислення. Види розумових операцій за П.Я.Гальперіним.  Процес 

розуміння та процес розв’язання завдань.  

16. Уява та її різновиди. Зв’язок уяви з об’єктивною дійсністю. Фізіологічні 

основи уяви. 

17. Уява. Способи розвитку уяви. 

18. Пам’ять, види пам’яті.  

19. Теорії пам’яті в психології. Запам’ятовування та його різновиди. 

20. Поняття про увагу. Психологічні теорії уваги. 

21. Характеристика уваги. Концепція уваги за Л.С.Виготським. 

22. Поняття про мовлення. Функції та різновиди мовлення. 

23. Спілкування як вид діяльності. Структура комунікативної діяльності за 

О.М.Леонтьєвим. 

24. Вербальне та невербальне спілкування. 

25. Структура здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей. 

26. Визначте предмет, методи дослідження   історії психології, її завдання. 

27. Періодизація  історії психології. 
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28. Методологічні принципи історії  психології. 

29. Філософсько-етична система Сократа. 

30. Платон: вчення про світ ідей. Ідея безсмертя душі. 

31. Аристотель: вчення про душі. 

32. Розвиток  німецької  психології. (Х. Вольф, И. Кант) 

33. Медичні дослідження Даксу, Брока, Верніке в області локалізації мовних 

центрів.  

34. Психофізіологія органів почуттів. 

35. Особисте рівняння в астрономії. Дослідження часу реакції. 

36. Еволюційна теорія Ч. Дарвіна і її вплив на розвиток психології. 

37. Психофізика Г. Фехнера і Є. Вебера. 

38. Загальна характеристика та еволюція вчення В.Вундта. 

39. Зоопсихологія: Ч. Дарвін і підйом порівняльної психології. Інтелект у 

тварин. 

40. Загальна характеристика біхевіоризм. 

41. Загальна характеристика гештальтпсихології. 

42. Дослідження процесу пізнання. 

43. Загальна характеристика глибинної психології. 

44. Теорія Фрейда. 

45. Охарактеризуйте аналітичну психологію Юнга. 

46. Охарактеризуйте індивідуальну психологію А. Адлера. 

47. Загальна характеристика гуманістичної психології. 

48. Теорія Маслоу.  

49. Психотерапевтичні концепції Роджерса і Франкла. 

50. Розвиток психології в Україні. 
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4. Критерії оцінювання, структура оцінки 

  

Оцінювання якості знань абітурієнтів, що вступають на навчання на ІІ курс 

для здобуття ступеня бакалавра за напрямом підготовки 053 «Психологія» на 

базі диплома молодшого спеціаліста, проводиться за 200-бальною системою. 

 

Іспит (письмове тестування), який оцінюється за 200-бальною шкалою:  

Білет складається з 25 тестових завдань.  

З 1 по 13 питання тестових завдань оцінюється по 6 балів; з 14 по 25 завдання 

- 10 балів за кожне правильно виконане завдання. Мінімальна кількість 

набраних балів для успішного складання письмового іспиту має скласти не 

менше 100 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 
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