
 



 

ВСТУП 
Вступний екзамен з психології є оцінювальною процедурою, метою якої є 

встановлення фахового рівня тих, хто бажає освоїти освітній ступень магістр, 

спеціальність:  053 Психологія, галузь знань: 05 Соціально-поведінкові науки. 

Вихідною концептуальною ідеєю екзамену є ретельний аналіз можли-

востей майбутнього спеціаліста ефективно розвивати свій професійний 

потенціал в усіх головних видах діяльності, що існують в галузі психології. 

Істотними складовими, що визначають потенційну успішність 

подальшого навчання на рівні «магістрант», є загальнотеоретична підготовка в 

галузі психологічної науки, знання основних напрямків сучасної психології, 

здатність до рефлексії наукового знання і проектування його в площину 

реальних психологічних проблем особистості та наявності системи первинних 

умінь реалізації практичної діяльності. 

Вступник повинен виявити знання і розуміння основних 

закономірностей функціонування і розвитку психіки людини, особливостей 

становлення особистості в онтогенезі та окремих аспектів індивідуальних 

варіантів особливостей розвитку: ґрунтовних соціально-психологічних 

механізмів і закономірностей існування особистості в соціумі, 

фундаментальних сучасних підходів до діагностичної і консультативно-

корекційної роботи в галузі психології. 

Екзамен передбачає виявлення здатності до аналізу науково-

психологічних закономірностей і їх реалізації в межах конкретної ситуації 

практично-психологічної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ 

Відповідь складається з двох питань. 

У відповіді необхідно виявити:  

1. Теоретично-методологічний аналіз психологічної 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. 

 

АБІТУРІЄНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ: 

- методологічні принципи і теоретичні концепції сучасної психології; 

- основні закономірності існування і розвитку психіки людини; 

- особливості пізнавальної діяльності особистості; 

- закономірності структури і становлення особистості в онтогенезі; 

- найбільш важливі теоретичні уявлення світової психології щодо 

психології особистості; 

- закономірності вікового розвитку особистості; 

- соціально-психологічні закономірності розвитку і існування 

особистості в групі та в спільнотах; 

- методи дослідження в психології; 

- основні принципи і напрямки психодіагностики. 

АБІТУРІЄНТ ПОВИНЕН ВМІТИ: 

- аналізувати теоретичні положення наукової психології і застосовувати 

їх у фаховій діяльності; 

- застосовувати методи та методики щодо вивчення різних сфер 

особистості; 

- інтерпретувати дані психодіагностики, робити загальні висновки; 

- реалізувати професійно-етичні вимоги і положення у відповідності до 

існуючих нормативів.  

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Психологія в сучасному науковому вимірі. Основні теорії та 

концептуальні підходи в сучасній психології. Історичне становлення 

психологічних знань. Сучасні проблеми наукової психології. Методи 

дослідження в психології. Особливості наукового знання психічного. 

 Сучасні уявлення про теоретичні і емпіричні методи в психології. 

Методологічна парадигма: сутність, виникнення, значення. Зміст кризи в 

психологічній науці. Методологічні принципи наукового пізнання в 

психології. Психологічна теорія: сутність, виникнення, значення.  

Психіка і її функції. Становлення психіки в філогенезі. Основні види 

психічних явищ, їх особливості та психологічні факти. Загальна 

характеристика пізнавальної діяльності особистості. Загальні особливості 

пізнавальних процесів. Психологічні особливості відчуттів та сприймання. 

Пам’ять. Увага. Мислення та мовлення. Уява та фантазія. Мотиваційно-

смислова сфера особистості. Індивідуально-типологічні особливості 

особистості. Темперамент. Характер. Здібності. Емоційно-вольова сфера 

особистості. Психічні стани особистості. Поняття про психічний розвиток. 

Основні чинники, принципи та закономірності психічного розвитку. 

Механізми психічного розвитку, основні його складові. Проблема періодизації 

розвитку. Закономірності вікового розвитку особистості. Індивідуальність як 

найвищий принципово новий рівень розвитку особистості. Розвиток 

самосвідомості в онтогенезі. Особистість як суб’єкт саморозвитку. 

Психологічні особливості раннього дитинства, дошкільного віку. Аналіз 

особливостей молодшого шкільного віку. Підлітковий вік. Юність. 

Дорослість. Старість. 

Структура особистості. Методологічні підходи до визначення структури 

особистості. Проблема активності людини та її витоків у сучасній психології. 

Провідні напрями дослідження особистості в сучасній психології: 

психоаналітичний напрям, гуманістичний напрям, теорії особистісних рис, 

екзистенціальна психологія. Особистість у вітчизняній психології. 

Психосоматичні явища. Причини поведінки, що відхиляється. Психічні 

розлади. Умови збереження психологічного здоров’я людини.  



 

Управління і самоуправління виховним процесом. Самовиховання як 

вищий рівень розвитку саморегуляції і самоуправління. Навчання і розвиток, 

розвиваюче навчання. Єдність навчання і учіння.  

Класифікація психодіагностичних методик. Методи та методики щодо 

кількісної та якісної оцінки когнітивного розвитку, емоційно-морального 

розвитку особистості, мотиваційно-потребової сфери та вольової сфер 

особистості. Методики вивчення особистості. Методи та методики, які 

використовуються в соціальній психології особистості, психології спілкування 

та в соціальній психології груп. 

Психологічна теорія спілкування. Сутність міжособистісної комунікації. 

Види, принципи та механізми психологічного впливу. Соціальні групи.  

Параметри, що характеризують індивіда як члена групи. Соціально-

психологічна структура особистості. Характеристика особистості як члена 

групи. Структурний аналіз міжособистісної взаємодії. Типи взаємодії. 

Перешкоди і дефекти спілкування. Мала група: динамічні характеристики.  

Види психологічної допомоги особистості. Поняття про психологічне 

здоров’я.  

Психологічна теорія діяльності. Розвиток особистості в процесі 

професіоналізації та проблеми самореалізації особистості у різних видах 

професійної діяльності.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінка результатів складання вступного іспиту здійснюється за 200-

бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 

балів. Особи. які набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 

балів, позбавляються права на участь у конкурсі за спеціальністю 

(магістерською програмою). 

 

Критерії оцінки знань при складанні вступного іспиту в магістратуру: 

 

1. На оцінку «відмінно» (180-200) -- заслуговує відповідь, яка виявляє 

всебічне й глибоке знання матеріалу, в тому числі грунтовні знання 

українських та міжнародних джерел з коментованої літератури. Дане 

оцінювання передбачає вільну орієнтацію абітурієнта в загальній 

проблематиці профільного матеріалу. Відповіді на всі запитання білета 



 

повинні містити повний, вичерпний характер аналізу навчально-практичного 

матеріалу. 

 

2. Оцінка «добре» (140-179) - передбачає наявність розумінь теоретично- 

практичної частини проблематики в запитаннях в обсязі програми 

профілюючого предмету, знань основних джерел та матеріалів із додаткової 

літератури. 

 

3. Оцінка «задовільно» (100-139) - означає, що випускник володіє 

загальними поняттями в обсязі навчальної програми, знає основні літературні 

джерела, обізнаний із проблематикою спеціальності. 

 

4. Оцінка «незадовільно» (менше 100) - виставляється за відсутністю 

знань літературних джерел та основних проблем обраної наукової 

спеціальності. 

 

Екзаменаційні завдання на вступному екзамені є рівнозначними за їх 

внеском до загальної оцінки за іспит. 

 

Рішення комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспиту 

приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням. 

 

Перелік іспитів визначається правилами прийому. 
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