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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Державний  екзамен  з   практичної  психології  являє  собою  підсумкову

звітно-оцінювальну  процедуру,  метою  якої  є  встановлення  рівня  фахової
готовності  випускника  спеціальності  „Практична  психологія”  до  професійної
діяльності.

Вихідною концептуальною ідеєю екзамену є ретельний аналіз можливостей
майбутнього спеціаліста ефективно виконувати всі головні види діяльності,  що
існують в галузі психології (психологічне діагностування, консультативна діяль-
ність, психокорекція, освітня психологічна діяльність, психологічна реабілітація).

Істотними  складовими,  що  визначають  успішність  перерахованих  видів
професійної діяльності,  є  загальнотеоретична підготовка в галузі  психологічної
науки, знання основних напрямків сучасної консультативної психології, здатність
до  рефлексії  наукового  знання  і  проектування  його  в  площину  реальних
психологічних  проблем  особистості  та  наявності  системи  первинних  навичок
аналізу запиту клієнта.

Зазначене  уявлення  визначає  комплексний  і  наскрізний характер
державного  екзамену  з  психології.  Передбачається,  що  підготовка  до  нього
дозволить випускнику рефлексивно,  під кутом професійної реалізації,  осягнути
зміст всіх основних навчальних курсів з психологічних дисциплін, які вивчались
протягом чотирьох років підготовки.

Виокремлюють  три змістовні складові,  що в своїй єдності  визначатимуть
ступінь успішності екзаменаційної відповіді:

— теоретична;

— рефлексивно-прикладна;

— практично-аналітична. 

Теоретична  складова передбачає  знання  і  розуміння  випускниками
основних  закономірностей  функціонування  і  розвитку  психіки  людини,
особливостей  становлення  особистості  в  онтогенезі  та  окремих  аспектів
індивідуальних  варіантів  і  стильових  особливостей  розвитку:  ґрунтовних
соціально-психологічних  механізмів  і  закономірностей  існування  особистості  в
соціумі, фундаментальних сучасних підходів до діагностичної і консультативно-
корекційної роботи в галузі практичної психології.

Рефлексивно-прикладна  складова  передбачає  виявлення  студентом
здатності до аналізу науково-психологічних закономірностей і їхньої реалізації в
межах конкретної ситуації практично-психологічної діяльності. В межах даного
напрямку виявляється можливість майбутнього фахівця використовувати загальні
психологічні  положення  відносно  вікових,  гендерних,  індивідуальних
особливостей  людини;  організовувати  психодіагностичні  процедури  в  межах
наявної  проблеми;  орієнтуватися  в  аспектах  реабілітації  граничних  станів
особистості тощо.

3



Практично-аналітична  складова  спрямована  на  виявлення  здатності
студента  реалізовувати  набуті  протягом навчання  знання  і  вміння для  аналізу,
інтерпретації і планування консультативно-корекційної діяльності в конкретному
реальному життєвому випадку.

Указані  складові  реалізуються  в  структурі  екзаменаційної  відповіді,  яка
складається з:

1.Теоретичного питання.
2.Прикладного питання.
3.Аналізу й інтерпретації конкретної ситуації.
Критерії оцінювання екзаменаційної відповіді встановлюються у 

відповідності до існуючих нормативних документів Міністерства освіти та науки 
України.

ВИПУСКНИК ПОВИНЕН ЗНАТИ:

- методологічні принципи і теоретичні концепції сучасної психології;
- основні закономірності існування і розвитку психіки людини;
- особливості  пізнавальної  діяльності  особистості,  напрями  та

специфіку психологічної діяльності в цих сферах;
- індивідуально-типологічні і стильові параметри діяльності людини і

систему відповідних практично-психологічних заходів;
- закономірності  структури  і  становлення  особистості  в  онтогенезі,

найбільш  важливі  теоретичні  уявлення  світової  психології  щодо  психології
особистості;

- закономірності  вікового  розвитку  особистості  і  особливості
психологічної діяльності з людьми різних вікових груп;

- соціально-психологічні  закономірності  розвитку  і  існування
особистості в групі та в спільнотах і основні підходи до практично-психологічної
діяльності в комунікативній та інтерактивній сферах;

- особливості  індивідуальних  варіантів  розвитку  особистості  та
принципи організації відповідної практично-психологічної діяльності;

- основні  положення і  принципи консультативно-корекційної  роботи,
сучасні  напрямки  психологічного  консультування,  основні  засоби
консультативної роботи;

- основи  медико-психологічних  знань,  закономірності
психосоматичних проявів та клінічних випадків;

- закономірності  виникнення,  протікання  та  корекції  екстремальних
(травматичних) переживань особистості;

- методи дослідження в психології;
- основні принципи і напрямки психодіагностики;
- закономірності  і  засоби  встановлення  та  використання

психологічного діагнозу.
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ВИПУСКНИК ПОВИНЕН ВМІТИ:

- аналізувати теоретичні положення наукової психології і рефлексивно
застосовувати їх в практичній діяльності;

- виокремлювати  дослідницьку  проблему  і  планувати  психологічне
дослідження;

- проводити  психодіагностичні  обстеження,  встановлювати
психологічний діагноз;

- інтерпретувати дані психодіагностики, робити висновки;
- аналізувати і інтерпретувати окремий випадок за запитом;
- планувати  і  здійснювати  систему  консультативно-корекційних

процедур, адекватних життєвій проблемі особистості;
- застосовувати різні способи психотерапевтичної взаємодії з клієнтом;
- планувати і здійснювати систему реабілітаційних заходів;
- гнучко реагувати на індивідуальні випадки, рефлексивно ставитись до

проблем клієнта;
- відновлювати  свої  фахові  знання,  мати  тенденції  до  професійно-

особистісного зростання;
- реалізувати професійно-етичні вимоги і положення у відповідності до

існуючих нормативів. 
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ПРОГРАМА ДО ДЕ
Поняття про психіку, основні функції психіки, особливості психіки людини.

Процеси,  стани,  властивості  як  основні  форми психіки.  Психологія  діяльності,
структура  діяльності.  Культурно-історична  природа  психіки  людини,  вищі
психічні функції. Свідомість як об’єкт психологічного дослідження, її функції та
структура.  Самосвідомість.  Неусвідомлювані  психічні  процеси.  Особистість  в
сучасній  психології,  її  особливості,  структура,  формування  і  розвиток.
Індивідуально-типологічні властивості індивіда: здібності, темперамент, характер.
Емоційна  сфера  людини:  емоції,  почуття,  емоційні  стани.  Воля  в  структурі
психіки людини. Вольова саморегуляція поведінки. Пізнавальні психічні процеси.
Увага,  відчуття,  сприймання,  пам’ять,  мислення,  уява:  поняття,  функції,
фізіологічні  основи,  види,  властивості,  індивідуальні  особливості,  віковий
розвиток,  методи  дослідження.  Індивідуальність:  поняття,  психологічні
індикатори, структура.

Періодизація розвитку знань про психічне. Предмет історії психології. Зміна
уявлень  про  предмет  психології.  Психологічні  знання  в  епоху  Античності.
Психологічні  ідеї  періоду  Середньовіччя  та  епохи  Відродження.  Психологічні
уявлення  в  Новий  час  та  епоху  Просвітництва.  Асоціативна  психологія.
Становлення  психології  як  самостійної  науки.  Функціоналізм.  Структуралізм.
Описова  психологія.  Французька  психологічна  школа.  Вюрцбурзька  школа.
Психоаналіз,  неопсихоаналіз.  Гештальтпсихологія.  Біхевіоризм,  необіхевіоризм,
оперантний  біхевіоризм,  теорії  соціального  научіння.  Генетична  психологія
Ж.Піаже.  Гуманістична  психологія.  Когнітивна  психологія.  Екзистенційна
психологія. 

Проблема  дослідження  свідомості  у  психології.  Свідомість  і  психіка.
Свідомість і буття. Суспільна природа свідомості. Інтенціональність свідомості.
Основні  функції  свідомості.  Відображувальна,  когнітивна  та  комунікативна
функція свідомості. Функція перетворення. Регулятивна функція. Самосвідомість.
Функція цілепокладання. Єдність свідомості і діяльності. Значення усвідомлення
для  діяльності.  Свідомість  і  мовлення.  Єдність  свідомості  і  переживання.
Свідомість і несвідоме.

Експериментальна психосемантика як галузь психологічної науки. Методо-
логічна основа  психосемантики.  Психологія  суб’єктивної  семантики.  Смисл як
слід взаємодії. Образ світу як система значень. Семантичний диференціал. Спеціа-
лізовані семантичні диференціали. Обробка результатів експерименту із викорис-
танням  семантичного  диференціалу.  Особистісний  cемантичний  диференціал.
Побудова  семантичних  просторів.  Основи  техніки  побудови  репертуарних  ме-
тодик. Конструкти та елементи. Асоціативний експеримент. Метод семантичного
радикалу. Дослідження візуальної семантики. Метод визначення понять.  Метод
класифікації. Метод суб’єктивного шкалування. Мікросемантичний аналіз. Мето-
ди контекстної і семантичної реконструкції та конструювання. Психосемантичні
експерименти. Формувальний психосемантичний експеримент.

Поняття про психічний розвиток.  Основні  чинники,  принципи та  законо-
мірності  психічного  розвитку.  Механізми  психічного  розвитку,  основні  його
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складові.  Пренатальний  розвиток,  основні  стадії  пренатального  розвитку.
Сенсорні  здібності  плоду.  Емоційний  зв’язок  майбутньої  матері  і  ще
ненародженої  дитини.  Вплив  внутрішньоутробного  життя  дитини  на
постнатальний розвиток. Психологічні  особливості  у  період  новонародженості.
Характеристика  психічного  розвитку  немовляти.  Раннє  дитинство  (1-3  роки),
основні  особливості  психічного  розвитку.  Характеристика  психологічних
особливостей дошкільника. Психологічна готовність дитини до школи, основні її
складові. Молодший шкільний вік, особливості психічного розвитку. Підлітковий
вік, основні особливості психічного розвитку. Юність, характеристика основних
особливостей психічного розвитку. Період дорослості (рання дорослість, середня
дорослість, пізня дорослість), основні показники розвитку.

Напрямки навчання в сучасній освіті. Єдність навчання і учіння. Навчання і
розвиток.  Основні  лінії  психічного  розвитку  в  процесі  навчання.  Проблеми
диференціації  та  індивідуалізації  навчання.  Педагог  як  суб’єкт  педагогічної
діяльності.  Дошкільник,  школяр  і  студент  як  суб’єкти  учбової  діяльності.
Научуваність  як  найважливіша  характеристика  суб’єктів  учбової  діяльності.
Основні  питання  психології  виховання.  Психологічні  аспекти  виховних
технологій.  Особливості  виховання  на  різних  вікових  етапах.  Поняття  про
виховний  вплив.  Класифікація  виховних  впливів.  Загальна  характеристика
учбової  діяльності  як  специфічної  діяльності  школяра.  Структура  учбової
діяльності,  характеристика  основних  її  компонентів.  Засвоєння  як  центральна
ланка учбової діяльності. Самостійна робота як вища форма учбової діяльності.
Загальна  характеристика  педагогічної  діяльності.  Індивідуальний  стиль
педагогічної  діяльності.  Психологічний  аналіз  уроку  в  діяльності  педагога  та
практичного  психолога.  Взаємодія  суб’єктів  освітнього  процесу.  Загальна
характеристика  співробітництва  у  процесі  навчання  і  виховання.  Особливості
взаємин  вчителя  з  учнями  в  залежності  від  стилю  педагогічного  спілкування.
“Бар’єри” у педагогічній взаємодії, спілкуванні та учбово-педагогічній діяльності.
Характеристика основних підходів роботи психолога з педагогами. Психологічне
забезпечення  діяльності  педагога.  Психологія  педагогічного  колективу.
Психологічна служба в системі освіти (дошкільної, шкільної, вищої).

Класифікація  психодіагностичних  методик.  Психодіагностичні  завдання.
Психологічний діагноз. Основні етапи здійснення психодіагностики. Поняття про
психодіагностичний  метод  та  його  особливості.  Основні  діагностичні  підходи.
Психологічне  дослідження  як  єдність  діагностичної  та  корекційно-консульта-
тивної  діяльності.  Типи  психодіагностичного  інструментарію.  Тест.
Стандартизація  тестів.  Надійність  та  валідність  тесту.  Основні  види  тестів.
Опитувальники: загальна характеристика. Класифікація та характеристика різних
видів  особистісних  опитувальників.  Опитувальники  станів  і  настроїв,  опи-
тувальники-анкети.  Проективні  методики.  Недоліки  та  переваги  проективних
методик.  Психодіагностика  спеціальних  та  загальних  здібностей,  професійної
діяльності,  свідомості  та  самосвідомості.  Психодіагностика  темпераменту  і
характеру. Психодіагностика мотиваційно-потребової, ціннісно-установчої, інте-
лектуальної  та  пізнавальної  сфер.  Діагностика  особливостей  людини,  які
проявляються  в  сфері  міжособистісних  стосунків.  Специфіка  застосування
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психодіагностичного  методу  в  закладах  освіти  при  роботі  з  особами,  які
відносяться до різних вікових груп.

Категорія  спілкування  в  соціальній  психології.  Психологічна  структура
спілкування,  його  види,  функціональний  аналіз,  рівні.  Соціально-психологічна
характеристика  процесу  обміну  інформацією.  Психологічна  характеристика
вербальної  та  невербальної  комунікації.  Особливості  процесу  соціальної
взаємодії,  соціальної  перцепції.  Види  соціальних  груп.  Параметри,  що
характеризують  індивіда  як  члена  групи.  Статус,  авторитет,  престиж,  позиція.
Мала  група:  динамічні  характеристики  та  структурні  характеристики.
Нормативний та інформаційний вплив на особистість у малих соціальних групах.
Соціально-психологічні  особливості  соціального  сприймання,  психологія
соціальних відносин. Соціально-психологічні характеристики великих стабільних
та великих стихійних груп

Конфлікт.  Методи  вивчення  конфлікту.  Причини,  функції  та  типологія
конфліктів. Структурні та динамічні характеристики  конфлікту. Характеристика
різних типів конфлікту: внутрішньоособистісний, міжособистісний, міжгруповий
конфлікт.  Психологія  управління  конфліктами.  Попередження  та  профілактика
конфліктної  взаємодії.  Стратегії  вирішення  та  завершення  конфлікту.
Переговорний процес.

Девіантна  поведінка.  Детермінація  девіантної  поведінки.  Адиктивна
поведінка. Хімічні залежності. Харчові адикції. Нехімічні залежності. Психологія
агресивної  поведінки.  Делінквентна  поведінка.  Суїцидальна  поведінка.
Сексуальні  девіації.  Соціально-психологічний  вплив  на  девіантну  поведінку
особистості та її профілактика.

Сім’я  як  мала  група.  Специфічні  і  неспецифічні  функції,  сучасні  моделі
сім’ї  та  їх  структура.  Психологічні  особливості  сімейного  спілкування.  Види
взаємодії  в  сімейних  стосунках.  Сімейно-рольова  структура.  Поняття  сімейної
ролі.  Типи  розподілу  сімейних  ролей.  Статево-рольова  диференціація  в  сім’ї.
Процеси інтеграції та адаптації на початковому етапі.  Психологічна сумісність.
Основні  психологічні  моделі  батьківсько-дитячих  стосунків.  Конфлікт  в  сім’ї.
Порушення  життєдіяльності  сім’ї.  Поняття  латентного  сімейного  порушення.
Сім’я  як  джерело  психічної  травми.  Травматизуючі  стани  особистості  в  сім’ї.
Діагностика порушень в сім’ї. 

Національна соціально-психологічна служба та психологічна служба освіти
як  її  складова:  структура,  функції,  мета  і  завдання.  Діяльність  психолога  у
психологічній  службі  загальноосвітньої  школи:  предмет  та  завдання,  типи
організації,  основні  види  діяльності,  організація  діяльності.  Умови  ефективної
діяльності  психологічної  служби  освіти.  Особливості  діяльності  психолога  в
інноваційних  закладах,  школах-інтернатах,  дошкільних  закладах,  оздоровчих
таборах. Психологічна служба вищих закладів освіти. Особливості просвітницької
діяльності психолога.
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Особистість  як  об’єкт  психологічного  дослідження:  загальнотеоретичне  і
практично-прикладне значення досліджень особистості в психології. Теоретичний
аналіз методологічних підходів і емпіричних методів дослідження особистості в
психології. Структура особистості. Поняття структури в персонології, психології
та інших науках.  Методологічні  підходи до визначення структури особистості.
Мотиваційно-потребова  сфера  особистості.  Проблема  активності  людини  та  її
витоків  у  сучасній  психології.  Становлення  особистості  і  її  життєвий  шлях.
Особистість  в  соціальній  ситуації.  Психологія  соціальних  ситуацій.  Розвиток
особистості  в  контексті  життєвої  ситуації.  Провідні  напрями  дослідження
особистості  в  сучасній  психології:  психоаналітичний  напрям,  гуманістичний
напрям,  теорії  особистісних  рис,  екзистенціальна  психологія.  Особистість  у
вітчизняній психології. 

Психологічне  здоров’я:  нормальний та  аномальний розвиток особистості.
Причини поведінки, що відхиляється.  Соціальні умови психологічного здоров’я
людини. Поняття здоров’я і хвороби у клінічній психології. Клініко -психологічне
обстеження та клініко-психологічна інтервенція. Принципи аналізу етіологічних
чинників психічних порушень у клінічній психології. Поняття внутрішньої карти-
ни хвороби. Типи психологічного реагування на хворобу. Клінічна психологія у
клініці внутрішніх хвороб. Психосоматика. Психосоматична єдність в організації
людини. Етіологічні аспекти психосоматичних розладів. Класичні психосоматози
та  їх  етіопатогенез.  Соматоформні  (функціональні)  психосоматичні  розлади.
Дисоціативні (конверсійні) та соматопсихічні розлади. Психосоматичні розлади у
дітей. Діагностика, лікування та реабілітація у психосоматиці.

Структура, принципи та методи патопсихологічного дослідження. Психолог
у психіатричній експертизі. Порушення пізнавальних психічних процесів. Розлади
научіння. Порушення свідомості та самосвідомості. Емоційні розлади. Шизофре-
нічні розлади. Порушення мотивації, поведінки та розвитку.  Сексуальні розлади. 

Психологія аномального розвитку як галузь клінічної психології. Психічний
дизонтогенез,  основні  чинники  дизонтогенезу  Психологічні  параметри
дизонтогенезу.  Характеристика  варіантів  психічного дизонтогенезу.  Загальні  та
специфічні закономірності аномального розвитку. Віковий чинник і його роль у
виникненні відхилень у психічному розвитку дитини. Основні проблеми та труд-
нощі перинатального розвитку. Вікові закономірності порушень психічного роз-
витку у  немовлячому віці,   ранньому,  дошкільному,  молодшому шкільному та
підлітковому віці. Поняття про базові складові психічного розвитку. Характерні
особливості і  структура довільності психічної активності,  просторових уявлень,
афективної регуляції.

Недостатній розвиток і його підгрупи. Асинхронний розвиток і його підгру-
пи. Ушкоджений розвиток. Дефіцитарний розвиток. Реабілітація дітей з пробле-
мами розвитку. Основні напрямки психологічної допомоги дітям з проблемами
розвитку.  Структура  психологічної  допомоги  дітям  з  проблемами  у  розвитку.
Психологічна корекція та класифікація її видів у системі психологічної допомоги
дітям з проблемами у розвитку. Основні завдання психокорекції дітей і підлітків з
проблемами у розвитку. Психологічний супровід та психологічна підтримка дітей
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і підлітків з порушеннями у розвитку у системі психологічної допомоги дітям з
проблемами у розвитку. 

Методи та принципи дослідження у спеціальній психології та дефектології.
Соціально-педагогічна  занедбаність  дітей.  Тифлопсихологія.  Психологічна
характеристика  сліпих  та  слабозорих  дітей.  Сурдопсихологія.  Психологічна
характеристика глухих, пізньооглухлих та туговухих дітей. Логопедія.  Клініко-
психологічна характеристика дітей з  порушенням мовлення.  Психолого-педаго-
гічна характеристика, етиологія та патогенез розумової відсталості.Профілактика
розумової відсталості. Особливості прояву ЗПР в різні вікові періоди. Психічний
розвиток при ДЦП.  Особливості консультативної, корекційної та реабілітаційної
роботи з дітьми, які мають ДЦП. Особливості  роботи практичного психолога з
клієнтами, що мають  комплексні  порушення.  

Види  психологічної  допомоги  особистості.  Головні  цілі  і  завдання
діяльності  психолога-консультанта.  Поняття  про  психологічне  здоров’я,
розмежування  критеріїв  психологічного  та  психічного  здоров’я.  Загальна
характеристика  консультативного  процесу.  Основні  етапи  і  завдання
консультативного процесу. Індивідуальне консультування особистості у кризових
станах.  Консультування  жертв  гоміциду.  Особливості  консультування  клієнтів
похилого віку.  Особливості  надання психологічної  допомоги дітям і  підліткам.
Основні  характеристики  сімейного  консультування.  Психологічна  допомога
соматично хворим людям.

Психологічний  аспект  реабілітації  в  концепції  реабілітації  особистості.
Загальні  принципи,  етапи  реабілітації.  Реаблітаційний  потенціал  особистості.
Методи  психологічної  реабілітації.  Робота  з  мотивацією  як  ключовий  чинник
реабілітації.  Психологічна  реабілітація  хворих  в  клініці  психосоматичних
розладів   та  соматичних  хвороб.  Психологічна  реабілітація  психічно  хворих.
Реабілітація при кризових станах.  Особливості психологічної реабілітації нарко-
та алкозалежних.

Групові  форми  роботи  в  практичній  психології.  Особливості  групової
динаміки у психокорекційних групах. Основні методи психокорекційної роботи у
тренінгових групах.  Психологічні контексти функціонування тренінгової групи.
Основні  детермінанти успішної професійної діяльності практичного психолога.
Специфіка та особливості групової роботи. Особливості спілкування в навчальній
групі. Специфіка групової роботи. Цілі груп. Можливості набуття знань в групі.
Групові  процеси.  Взаємодія  в  групі. Професійно  значущі  якості  практичного
психолога. Самопізнання та рефлексія в групі. Я-концепція .

Моделі  психокореційних  груп.  Групи  сензитивності.  Тренінгові  групи.
Навчальні групи. Групи тренінгу умінь (впевненості в собі). Групи арттерапії. Т-
групи.  Специфіка  та  особливості  комунікативного  процесу  в  групі.  Тренінг
сенситивності.  Специфіка  прояву  емоційної  сфери  в  групі.  Специфіка
перцептивного процесу в групі. Психокорекція особистісних якостей в групі. Роль
самопізнання  та  самоусвідомлення  для  психокорекції  особистісних  якостей.
Аналіз  проблемних  якостей  особистості.  Рефлексія.  Зворотній  зв’язок.  Аналіз
життєвого шляху особистості.  Керівництво групою. Фахова підготовка тренера.
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Позиція  консультанта-тренера,  його  стиль,  ролі  (за  К.Рудестамом)  та  методи
роботи з групою. Професійні уміння керівника групи.

Психотерапевтичний процес. Класичний психоаналіз З. Фройда. Аналітична
психотерапія К.Г.  Юнга.  Психотерапія  А.Адлера. Розвиток ідей біхевіоризму у
психотерапевтичній  практиці.  Сучасні  варіанти  біхевіоральної  психотерапії.
РЕПТ. Когнітивна психотерапія А.Бека. Особистісно-центрована психотерапія К.
Роджерса. Екзистенційна  психотерапія. Логотерапія.  Гештальттерапія.
Психодрама. Наративна  психотерапія.  Трансактний  аналіз  (Е.Берн).  Позитивна
психотерапія Н.Пезешкіана. НЛП. Тенденції розвитку сучасної психотерапії.

Механізми  арттерапії.  Встановлення  зрілого  балансу  між  підсвідомим та
свідомим. Катарсис. Напрями арттерапії. Проблема класифікації видів арттерапії.
Цілі  арттерапії.  Діагностика  в  арттерапії.  Особливості  арттерапевтичної
інтерпретації.  Обмеження  арттерапевтичної  діагностики.  Закон  Геннекена  як
фундамент  діагностичного  і  терапевтичного  і  терапевтичного  ефекту  бібліо-
терапії.  Принципи підбору літератури. Основи казкотерапії . Народні, авторські,
дидактичні, психокорекційні казки. Еволюція казкових сюжетів. Загальна харак-
теристика танцювальної та музико-терапії. Школи танцювальної та музичної тера-
пії. Методологічні основи вибору музичної програми. Вплив різних інструментів
на стани людини. Піскова терапія.

Предмет  і  задачі  психології  праці.  Психологія  трудової  мотивації.
Психологічне  професієзнавство.  Класифікація  професій  та  ергатичні  функції
професій. Професіографування та професіограми. Методи психологічного аналізу
професій.  Профорієнтація  та  профконсультація  в  історії  зарубіжної  психології.
Форми  професійної  орієнтації.  Теоретичні  концепції  професійного  розвитку
особистості  з  метою  профконсультування:  традиційний  підхід;  структурні
концепції; мотиваційні (психодинамічні) концепції; теорії розвитку; теорії єдності
професійного та життєвого особистісного самовизначення. Стадії, які проходить
людина  в  онтогенезі  як  суб’єкт  праці.  Стадії  циклу  професіоналізації  (за  Є.О.
Клімовим).  Суперечності  та  кризи  професійного  розвитку  особистості.
Нормальний  професійний  розвиток  та  ознаки  деформації.  Ознаки  групового
суб’єкта  праці.  Міжособистісні  відносини  та  ефективність  праці.  Зв’язок
індивідуального стилю діяльності з ефективністю праці.

Політична  психологія.  Політична  влада  як  основний  об’єкт  політичної
психології.  Політична  свідомість  та  політична  культура.  Значення  політичної
психології  для  суспільної  практики,  політичної  діяльності  та  діяльності
практичного  психолога  в  області  політики  як  експерта  і  консультанта.
Психобіографічний  підхід  до  вивчення  особистості  політичного  діяча.
Психологічний  портрет  особистості  політика.  Ресурсна  сфера  особистості
політичного  діяча.  Політичне  лідерство.  Соціально-психологічна  експертиза
ефективності  та  якості  прийнятих  політичних  рішень.  Поняття  та  сутність
політичної комунікації. Психологічний супровід політичних комунікацій.

Методи  вивчення  і  оцінки  особистості  в  юридичній  психології.
Особливості  застосування  методів  психологічного  впливу  на  особистість  в
діяльності юридичного працівника. Психологічні причини злочинної поведінки та
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психологічна  структура  злочинного  діяння.  Психологічна  консультація  в
юридичному процесі. Особливості проведення судово-психологічної експертизи.
Психологічний  портрет  в  юридичній  практиці:  принципи,  прийоми та  методи
складання; структурно-логічна схема; загальні правила аналізу матеріалів кримі-
нальної справи. Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань
(груп) та їх протиправної діяльності.

Психологія управління як галузь психологічної науки. Психологія органі-
зації. Соціально-психологічні характеристики організації.  Психологія особистості
керівника. Психологія управління людськими. Мотивація і стимуляція персоналу
в організації.  Конфлікти в управлінні  організаціями.  Управління інноваціями в
організації.  Психологічні можливості реклами.  Паблік рилейшнз. 

ЗМІСТ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ

Відповідь складається з трьох питань.

Перше з них є комплексним, теоретично-аналітичним, друге – прикладним,
трєте питання – практична ситуація (задача).

Відповіді на перше питання має містити такі аспекти:

1.  Теоретично-методологічний  аналіз  психологічної  і  психофізіологічної
сутності  даного  явища  (процесу,  властивості),  його  значення  в  контексті
функціонування цілісної особистості.

2. Співвідношення загального, вікового та індивідуального в межах даного
явища.

3. Психологічні закономірності діагностування даного явища.

4. Функціонування в нормі та можливі психологічні відхилення.

5. Психокорекційні та консультативні заходи відносно проблем, пов’язаних
із відхиленням даного явища від нормативного існування.
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ПРОПОНУЮТЬСЯ ТАКІ ПЕРШІ ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО
БІЛЕТА:

1. Свідомість і неусвідомлюване психічне. 

2. Самосвідомість особистості.

3. Психологічна структура діяльності. 

4. Індивідуально-типологічні властивості людини: здібності. 

5. Темперамент в структурі психіки індивіду. 

6. Характер та акцентуації характеру.

7. Емоційні процеси особистості. 

8. Вольова саморегуляція особистості. 

9. Пізнавальні процеси особистості. 

10.Особистість в сучасній психології.

11.Загальне  та індивідуально-неповторне у особистості.

12.Поняття саморозвитку особистості. Мотиви саморозвитку. 
Самореалізація.

13.Внутрішній світ особистості.

14.Особистість і ситуація. Соціальна ситуація розвитку.

15.Психоаналітичний напрям в психології особистості.

16.Гуманістична психологія про сутність та природу особистості.

17.Когнітивна психологія про сутність та природу особистості.

18.Культурно-історична теорія про сутність особистості і закономірності
її розвитку.

19.Напрямки психології ХХ століття.  
20.Постнекласична методологія та практична психологія. 
21.Психологічна герменевтика: проблеми та перспективи. 
22.Поняття про психічний розвиток. Специфіка психічного розвитку 

дитини.

23.Аномальний розвиток. Загальні та специфічні закономірності 
аномального розвитку.  

24.Психічний дизонтогенез. Класифікація  та характеристика типів 
психічного дизонтогенезу. 

25.Сутнісна характеристика психологічного здоров’я особистості.
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26.Соціально-психологічна характеристика спілкування: обмін 
інформацією,  соціальна взаємодія, соціальна перцепція. 

27.Соціально-психологічні характеристики великих стабільних та 
великих стихійних груп. 

28.Соціально-психологічні характеристики малих соціальних груп. 

29.Особливості національного характеру. 

30.Поняття про психологічну допомогу особистості. 

31.Сутність психологічного діагнозу та основні його види. 

32.Психодіагностичні  методи в роботі практичного психолога.

33.Особистість та  хвороба. Загальна характеристика  внутрішньої 
картини хвороби.  

34.Психологія хворої дитини.

35.Психологія інвалідності. 

36.Психосоматичні проблеми в психології. 

37.Психологічні особливості конфліктної взаємодії.

38.Психологічні особливості девіантної поведінки

39.Психологічна реабілітація особистості. 

40.Психологічні причини злочинної поведінки та психологічна 
структура злочинного діяння. 

41.Методи вивчення і оцінки особистості  в юридичній психології.  

42.Політична психологія як наука та практична діяльність.

43.Організація функціонування психологічної служби в закладах  та 
організаціях різного типу.

44.Специфіка та особливості групової психокорекції

45.Соціально-психологічний тренінг та особистісне зростання. 

46.Психологічні механізми арт-терапії.
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Друге   питання білета  має  науково-прикладний  характер.  Відповідь  на
нього передбачає виявлення студентом-випускником розгорнутої системи знань і
вмінь у галузі психологічної практики.

ПРОПОНУЮТЬСЯ ТАКІ ДРУГІ ПИТАННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА:

1. Природничо-науковий та герменевтичний методи (підходи) у 
психології. 

2. Комплексність у застосуванні  методів та методик наукового 
психологічного дослідження.  

3. Методи психосемантики  у дослідженні свідомості.

4. Методи дослідження особистості.

5. Методи вивчення онтогенезу людини.

6. Головні цілі та завдання  психотерапевтичної діяльності психолога.

7. Особливості психологічної допомоги особистості у психоаналітичниій 
терапії.

8. Особливості психологічної допомоги особистості у когнітивні 
психотерапії.

9. Особливості психологічної допомоги особистості у біхевіоральній 
психотерапії.

10.Особливості психологічної допомоги особистості в гуманістичному 
підході   в   психотерапії.

11.Особливості психологічної допомоги особистості в межах 
екзистенційної психотерапії.

12.Арт-терапія в роботі практичного психолога.

13.Особливості психологічної допомоги дітям та підліткам.

14.Особливості психологічної допомоги дорослим у ситуації життєвої 
кризи. 

15.Особливості сімейного консультування.

16.Відмінності діяльності сімейного психотерапевта у рамках різних 
підходів до змісту сімейних сесій. 

17.Дослідження нормативного та інформаційного впливу на особистість у 
малих соціальних групах. 
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18.Основні напрямки психологічної допомоги дітям з проблемами у 
розвитку. 

19.Вікова зумовленість відхилень психічного розвитку дітей
20.Розвивальна робота з дітьми раннього   та дошкільного віку.

21.Психологічна готовність до школи та адаптація дитини до навчання у 
школі. 

22.Психологічне дослідження дизонтогененезу.

23.Основні напрямки психологічної допомоги дітям з раннім дитячим 
аутизмом.

24.Основні напрямки психологічної допомоги дітям з дисгармонійним 
розвитком.

25.Основні напрямки психологічної допомоги дітям з емоційними 
порушеннями.

26.Основні напрямки психологічної допомоги дітям із затримкою 
психічного розвитку.

27.Основні напрямки психологічної допомоги дітям з психічним 
недорозвиненням.

28.Психологічний супровід   у діяльності практичного психолога освіти. 

29.Професійна діяльність практичного психолога в області політики

30.Робота з конфліктами в практичній психології. 

31.Психологічна допомога залежним  та співзалежним особистостям.

32.Соціально-психологічний вплив на  девіантну поведінку особистості.

33.Психологічна допомога  соматичним та психосоматично-хворим.

34.Професійна діяльність  практичного психолога в юридичній сфері.  

35.Психологічна консультація в юридичному процесі. 

36.Психолог у  психіатричній експертизі. 

37.Психологічні причини, прояви та  допомога при розладах особистості.
38.Принципи та методи патопсихологічного дослідження.
39.Організація  та методика проведення учбових занять з психології у 

вищих навчальних закладах. 

40.Дослідження індивідуального стилю трудової діяльності. 

41.Особливості консультування з вибору професії.

42.Створення психологічних умов для підвищення  трудової мотивації в 
діяльності практичного психолога. 

43.Властивості групи як засобу надання психологічної допомоги 
особистості. 
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44.Основні методи групової  психокорекційної  роботи. 

45.Створення тренінгової програми у практичній психології.

46.Психологічне здоров’я та професійно важливі якості практичного 
психолога.

Третє  питання  білета  (психологічне  діагностування,  опис  конкретної
ситуації)  передбачає  виявлення  студентом  уміння  застосовувати  узагальнені
наукові  знання  з  різних  галузей  психології  для  аналізу  можливих  причин
винекнення  даної  ситуації,  уміння  сконцентруватися  на  цілісній  унікальній
психічній реальності суб’єктів-учасників цієї ситуації, обгрунтувати варіант (або
варіанти)  рішення.  Обраний  студентами  алгоритм  аналізу  конкретної  ситуації
демонструє рівень його особистісного та професійного орієнтування у реальних
обставинах  діяльності  психолога,  можливості  у  вирішенні  проблем
співвідношення номотетики й ідеографії.
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СХЕМА АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ:

1.Визначення  і  формування  проблеми,  описаної  у  ситуації.  Правильне
формування проблеми обумовлює вибір конкретної галузі психологічного знання,
у термінах якого доцільніше аналізувати дану ситуацію (наприклад,  соціальної
психології, вікової психології, психологічного консультування чи психотерапії).

2.Опис  вірогідної  генези  проблеми,  яка  викликала  виникнення  даної  си-
туації. Висування психологічних гіпотез відносно характеру та причин поведінки
діючих осіб ситуації. Побудова гіпотез підказує напрями пошуку рішень ситуації.

3.За необхідністю обґрунтувати: а) доцільність проведення психодіагностич-
ного дослідження; б) вибір конкретного психодіагностичного інструментарію.

4.Формулювання й обґрунтування основних задач  психологічного впливу
чи взаємодії, виходячи з можливих результатів психодіагностичного дослідження
чи аналізу причин виникнення описаної у ситуації проблеми.

5.Опис  та  обґрунтування  можливих  (доцільних)  способів  рішення
сформульованих задач з арсеналу психологічних методів і технік. 
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