ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Державний екзамен з психології являє собою підсумкову звітнооцінювальну процедуру, метою якої є встановлення рівня фахової
готовності випускника спеціальності „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 діяльність, 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
соціальнопсихологічних механізмів і закономірностей існування особистості в
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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.
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.Аналіз і інтерпретація 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;
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- 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 практичнопсихологічної 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;

ВИПУСКНИК ПОВИНЕН ВМІТИ:
- аналізувати теоретичні положення наукової психології і рефлективно
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;
4

- 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 ДЕКУ
Психологія в сучасному науковому вимірі. Психіка і її функції. Основні
види психічних явищ, їх особливості та психологічні факти. Рефлексія та
інтерпретація психологічних фактів. Культурно-історичне уявлення про
психіку. Психологічна і психофізіологічна природа активності людини.
Особистість як особливий вимір психології людини. Психологічні
характеристики особистості. Ролі. Мотиви. Потреби. Самосвідомість.
Саморегуляція. Поняття про індивідуальність. Індивідуальність як найвищий
принципово новий рівень розвитку особистості. Індивідуально-психологічні
властивості: здібності. Психологія і психофізіологія темпераменту як
формально-динамічної характеристики психічної діяльності індивіду.
Індивідуально-психологічні властивості: характер. Емоційна сфера людини.
Емоційні стани. Індивідуальні особливості емоційної сфери. Загальна
характеристика
пізнавальної
діяльності
особистості.
Особливості
пізнавальної діяльності особистості. Загальні особливості, фізіологічні
механізми пізнавальних процесів.
Поняття про психічний розвиток. Основні чинники, принципи та закономірності психічного розвитку. Механізми психічного розвитку, основні його
складові. 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 підлітка. Юність, характеристика основних особливостей
психічного розвитку. Період дорослості (рання дорослість, середня
дорослість, пізня дорослість), основні показники розвитку.
Проблема виховання у педагогічній психології. Управління і
самоуправління виховним процесом. Самовиховання як вищий рівень
розвитку саморегуляції і самоуправління. Психологія навчання. Навчання і
розвиток, розвиваюче навчання. Єдність навчання і учіння. Учбова
діяльність, Структура учбової діяльності. Педагогічна діяльність, її форми,
характеристики, зміст. Учбово-педагогічне співробітництво та спілкування в
освітньому процесі. „Бар’єри” та основні області затруднень у педагогічній
взаємодії.
Класифікація психодіагностичних методик. Психодіагностичні завдання,
Психологічний діагноз. Основні етапи здійснення психодіагностики. Поняття
про психодіагностичний метод та його особливості. Основні діагностичні
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підходи. Психологічне дослідження як єдність діагностичної та корекційно –
консультативної 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,
опитувальники – анкети. Проективні методики. Недоліки та переваги
проективних методик. Психодіагностика спеціальних та загальних
здібностей, професійної діяльності, свідомості та самосвідомості. Психодіагностика темпераменту і характеру. Психодіагностика мотиваційнопотребової, ціннісно-установчої, інтелектуальної та пізнавальної сфер.
Діагностика особливостей людини, які проявляються в сфері
міжособистісних стосунків. Специфіка застосування психодіагностичного
методу в закладах освіти при роботі з особами, які відносяться до різних
вікових груп.
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.
Категорія спілкування в соціальній психології. Психологічна структура
спілкування, його види, функціональний аналіз, рівні. Сутність
міжособистісної комунікації. Психологічна природа засобів спілкування.
Психологічні особливості невербальної комунікації. Співвідношення
категорій “спілкування” і “взаємодія”. Структурний аналіз міжособистісної
взаємодії. Типи взаємодії. Соціальна перцепція: механізми розуміння людьми
один одного. Каузальна атрибуція. Психологічний вплив в процесі
спілкування. Види, принципи та механізми психологічного впливу.
Перешкоди і дефекти спілкування. Види, принципи та механізми
психологічного впливу. Перешкоди і дефекти спілкування: утруднене
спілкування, комунікативні бар’єри, самотність, аутичність, деформація
спілкування. Види соціальних груп. Параметри, що характеризують індивіда
як члена групи. Мала група: динамічні характеристики. Соціальнопсихологічна структура особистості. Характеристика особистості як члена
групи. Статус, авторитет, престиж, позиція.
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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.
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. Загальні проблеми вітчизняної теорії
психологічного консультування. Психодинамічна парадигма консультування.
Основні завдання консультування у поведінковому напрямі психотерапії.
Когнітивна парадигма психологічного консультування. Гуманістичні
принципи психологічного консультування. Індивідуальне консультування
особистості у кризових станах. Консультування жертв гоміциду. Особливості
консультування клієнтів похилого віку. Особливості надання психологгічної
допомоги дітям і підліткам. Основні характеристики сімейного
консультування. Психологічна допомога соматично хворим людям.
Психологічна допомога при посттравматичному стресовому синдромі.
Особливості психологічної допомоги при психологічній залежності. Основи
профконсультування та професійного відбору. Групові форми роботи в
практичній психології. Особливості групової динаміки у психокорекційних
групах. Основні методи психокорекційної роботи у тренінгових групах.
Особистість як об’єкт психологічного дослідження: загальнотеоретичне і
практично-прикладне значення досліджень особистості в психології. Теоретичний аналіз методологічних піходів 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
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психології. Психологічне здоров’я: нормальний та аномальний розвиток
особистості. Психосоматичні явища. Причини поведінки, що відхиляється.
Соціальні умови психологічного здоров’я людини.
Розвиток особистості в процесі професіоналізації та проблеми
самореалізації особистості у різних видах професійної діяльності.
Психологічне вивчення професії. Психологічні проблеми стимулювання
трудової діяльності та мотивація праці; психологія працездатності та
професійний потенціал сучасного працівника. Проблеми адаптації людини
до професійної діяльності. Професійні деструкції особистості.
Реалізація методологічних основ психологічного дослідження в
інженерній психології. Психологічна характеристика систем «людина машина». Професійна діяльність психолога у системах «людина - машина».
Становлення психології як самостійної науки: зародження психологічної
думки у Давньому світі, розвиток психологічних знань в рамках філософії та
природознавства. Розвиток психологічної науки Західної Європи та США.
Особливості розвитку вітчизняної психологічної науки.
Методи пізнання в юридичній психології. Поняття особистості в
психології та правовій науці. Система психічних процесів та їх роль в
правовій науці. Психолого-правова оцінка організованих злочинних
формувань (груп) та їх протиправної діяльності.
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.Становлення психології як самостійної науки.
2. Особливості розвитку вітчизняної психологічної науки.
3. Неусвідомлювані психічні процеси і явища.
4. Мотиваційно-потребова сфера особистості. Спрямованість.
5. Розвиток особистості.
6. Перцептивні процеси особистості.
7. Мнемічні процеси особистості.
8. Мислення та уява.
9. Мовленнєва діяльність особистості.
10. Індивідуальність. Характерологічні властивості особистості.
11. Індивідуальність. Тємпераментальні властивості людини.
12. Індивідуальність. Здібності людини.
13. Емоційні процеси особистості.
14. Довільність поведінки та проблема саморегуляції особистості.
15. Самосвідомість особистості.
16 Індивідуальність та її діяльність.
17. Взаємодія і спільно-розподільна діяльність.
18. Психологічні особливості конфліктної взаємодії.
19. Психологічні закономірності комунікації.
20. Міжособистісне сприймання.
21. Внутрішньоособистісні конфлікти і суїцидальна поведінка.
22. Рольова взаємодія особистості.
23. Особистість в організації.
24. Динамічні процеси в малих групах.
25. Формування особистості. Психологія виховання.
26. Формування особистості. Психологія навчання.
27. Індивідуальні варіанти розвитку особистості.
28. Психологічне вивчення професії.
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29. Професійна самореалізація особистості.
30. Психологічний вплив.
31.

Реалізація

методологічних

основ

психологічного

дослідження

в

інженерній психології.
32. Психологічне здоров’я особистості: проблеми критеріїв, чинники ризику
порушень та умови збереження.
33. Життєвий цикл і вікові кризи.
34. Основні напрями сучасної психології.
35. Поняття «психологічний супровід» (на прикладі різних концепцій
психологічної служби освіти).
36. Психосоматичні проблеми в психології.
37. Підхід до особистості та система психічних процесів у

юридичній

психології.
38. Психологічні особливості українського національного характеру.
39. Психодіагностика як наука, її структура, основні підходи, вимоги і
завдання.
40. Класифікація методів наукового психологічного дослідження.

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. Психологічне діагностування мотиваційно-потребової сфери особистості.
2. Психологічне діагностування свідомості і самосвідомості особистості.
3. Психологічне діагностування пізнавальних психічних процесів
4. Психологічне діагностування емоційної сфери особистості.
5. Психологічне діагностування здібностей.
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6. Психологічне діагностування темпераменту і характеру особистості.
7. Комплексне психологічне діагностування індивідуальності.
8. Психологічне діагностування взаємостосунків і комунікативної сфери особистості.
9. Особливості психологічної допомоги дітям.
10.Особливості психологічної допомоги в підлітковому віці.
11. Особливості психологічної допомоги в юнацькому віці.
12. Особливості психологічної допомоги дорослим.
13. Особливості психологічної допомоги в старечому віці (геронтопсихологія).
14. Психологічні проблеми стимулювання трудової діяльності та мотивація
праці.
15. Психологія працездатності

та професійний потенціал сучасного

працівника.
16. Проблеми адаптації людини до професійної діяльності.
17. Професійні деструкції особистості.
18. Психологічна реабілітація особистості.
19. Особливості психологічної допомоги соматично хворим людям.
20. Особливості психологічної допомоги при посттравматичному стресовому
синдромі.
21. Психологічна допомога особистості в кризовій ситуації.
22. Особливості надання психологічної допомоги сім'ї.
23. Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань (груп) та
їх протиправна діяльність.
24.Особливості групової динаміки у психокорекційних групах.
25.Основні методи психокорекційної роботи у тренінгових групах.
26.. Особливості психологічної допомоги особистості в психоаналітичному
напрямі.
27. Особливості психологічної допомоги в гуманістичному напрямі.
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28.

Особливості

психологічної

допомоги

в

межах

екзистенціальної

психології.
29. Особливості психологічної допомоги в біхевіоральній терапії.
30.Організація психологічної служби в закладах освіти.
31.Застосування методів математичної статистики в роботі психолога.
32.Проективні техніки у дослідженні особистості.
33. Психологічна характеристика систем «людина - машина».
34. Професійна діяльність психолога у системі «людина - людина».
35. Функціонування психологічної служби в інноваційних навчальновиховних закладах, вузах.
36.

Психологічна

характеристика

невербальних

засобів

комунікації.

Проблема інтерпретації невербальної поведінки.
37.Загальна стратегія використання психологом знань про властивості
основних нервових процесів при здійсненні профорієнтаційної роботи.
38. Особливості просвітницької діяльності психолога.
39. Психодіагностика професійної діяльності та профорієнтації.
40. Умови ефективної діяльності психологічної служби освіти.

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 номотеки 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
ситуації. 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 психодіагностичного 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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