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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Побудова національної системи освіти України передбачає новий підхід до професійної 

підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень компетентності 

випускників, раціональне поєднання їх теоретичних знань з умінням застосовувати їх на 

практиці. 

Головним завданням вступного фахового випробування для вступників спеціальності 

«Психологія» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» є перевірка відповідності рівня 

підготовки майбутніх фахівців Галузевому стандарту вищої освіти за спеціальністю 

«Психологія». Державна атестація є свідченням готовності особи, яка на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» здобула базову вищу освіту, спеціальні уміння та знання, 

достатні для виконання завдань професійної діяльності. 

Програма фахового випробування покликана перевірити рівень фахової компетентності 

майбутнього практичного психолога, що відповідає його освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці. Вона сприяє виявленню рівня фундаментальної та спеціальної підготовки 

майбутнього фахівця ОКР «бакалавр», «спеціаліст». 

Сучасна підготовка фахівців з психології як галузі теоретичних досліджень та 

розробки і впровадження практичних психотехнологій і психотехнік у роботі в системі 

«людина – людина» ґрунтується на інтеграції навчальних планів та програм, які спрямовані 

на забезпечення високої ефективності. Досить актуальним виступає дотримання 

співвідношення в процесі підготовки майбутніх психологів теоретичного компоненту, що 

проявляється у формуванні знань, умінь та навичок та практичного, який є досить складним 

у визначенні його структурного наповнення. Практична підготовка вимагає сформованості 

не тільки вмінь та навичок у співвідношенні з отриманими теоретичними знаннями, але й 

сформованості особистісних якостей (професійного мислення, професійної самосвідомості, 

професійної компетентності та ін.) та наявності професійних здібностей до впровадження 

практичної діяльності психолога. 

Отримання магістерського ступеня з психології вимагає від абітурієнта знань з таких 

основних дисциплін як «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», 

«Соціальна психологія», «Психодіагностика», «Основи психоконсультування та 

психокорекції» та «Основи психотерапії». Попередні кваліфікаційні рівні, зокрема 

«Бакалавр», мають чітко визначену систему сформованості теоретичних знань та практично 

зорієнтованих вмінь і навичок з означених курсів, які є основними і фундаментальними у 

підготовці фахівців в усіх вищих навчальних закладах України.   

Об’єктом оцінювання мають бути структурні компоненти навчальної діяльності, а саме: 

 змістовий компонент – знання про об’єкт вивчення (уявлення, поняття, явища тощо, в 

т.ч. про правила, засоби його перетворення, вимоги до результату; складові та 

послідовність виконання завдання як одиниці навчальної діяльності і т.д.). Обсяг 

знань визначений навчальними програмами, державними стандартами; 

 операційно-організаційний компонент – дії, способи дій (вміння, навички). 

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ 

ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ  

За шкалою 

університе

ту 

Визначення Характеристика відповідей абітурієнта 

 

 

 

 

на питання теоретичного змісту на питання практичного 

змісту 



 

 

 

0-99 бали  Низький виставляється у разі уривчастості 

відповідей на запитання або 

відсутності відповідей на всі тестові 

завдання співбесіди. Абітурієнт 

демонструє суто поверхове та 

формальне знайомство з науковою 

літературою, знання класичних та 

сучасних теорій є досить уривчастим. 

Логіка викладання відповідей і 

послідовність відсутня. Абітурієнт 

допускає значні помилки при 

використанні наукової термінології. 

 

у абітурієнта недостатньо 

розвинуті логічні та 

аналітичні уміння, уміння 

узагальнення. 

100-139 

балів 

Задовільний виставляється при неповній відповіді 

на зазначені питання. Абітурієнт 

демонструє фрагментарність і 

формальність у відповідях. Знання 

класичних та сучасних теорій є 

уривчастим, недостатній рівень логіки 

й послідовності у відповідях. 

Абітурієнт допускає 2-3 помилки при 

використанні наукової термінології. 

 

абітурієнт проаналізував 

причини виникнення 

ситуації, однак не зміг чітко 

сформулювати методи її 

вирішення. 

140-169 

балів 

Достатній виставляється при достатньому рівні 

обізнаності абітурієнта при відповіді 

на всі тестові питання. Абітурієнт 

демонструє розуміння матеріалу, 

знайомство з основною науковою 

літературою. В цілому, абітурієнт 

демонструє знання основного 

матеріалу питань. Абітурієнт допускає 

1-2 незначні помилки при 

використанні наукової термінології. 

 

питання розгорнуто в цілому 

правильно, але наявні окремі 

неточності у визначенні 

методів розв’язання 

проблемної ситуації. 

170-200 

балів  

Високий виставляється при наявності повної, 

змістової відповіді на всі тестові 

питання, представлені у варіанті. 

Абітурієнт демонструє знання 

матеріалу, його розуміння, логічно 

викладає відповіді на запитання. При 

відповіді демонструє знання 

класичних та сучасних психологічних 

теорій, знайомство з літературою з 

означених питань, а саме місце 

визначення в питанні поняття у 

системі психологічних знань. 

Абітурієнт не допускає жодної 

помилки у використанні наукової 

термінології. 

 

 

завдання вирішено 

правильно, відповідь розгор-

нута.  Абітурієнт показав 

розвинуті уміння 

аналізувати, обґрунтовувати, 

узагальнювати 



 

 

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав від 0-

99 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у 

конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії 

окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань 

абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих оцінок 

відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування виголошуються 

головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після 

закінчення іспиту. 

 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ  ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

3.1.   Загальна психологія. Психологія особистості 

 

 

Тема 1. Поняття про психіку. Предмет психології як науки. 
Проблема природи психіки у психології. Детермінація психічного. Вчення про рефлекс. 

Внутрішнє та зовнішнє як психологічна проблема. Суб'єктивний та об'єктивний аспекти 

психічного. Сучасна система галузей психології. Проблема взаємозв'язку теоретичної та 

практичної психології. 

 

Тема 2. Методи психології 
Науковий метод: сутність, структура, застосування. Принципи побудови психологічного 

дослідження. Основні методологічні принципи психологічної науки.  Система методів 

психологічної науки і практики. Теоретичні методи психологічного дослідження. 

Емпіричні методи психологічного дослідження. Експеримент. Спостереження.  

 

Тема 3. Психічні явища: класифікація та систематизація 
Засади класифікацїї психічних явищ. Психічні процеси. Психічні стани. Психічні 

властивості. Взаємозв'язок психічних процесів, станів та властивостей. Пізнавальна сфера 

психіки. Емоційно-вольова сфера психіки. Проблема взаємозв'язку пізнавальної та 

емоційної сфери психіки. 

 

Тема 4. Психічні процеси 
Пізнавальні психічні процеси: система, функції, властивості. Відчуття. Види відчуттів. 

Фізіологічні механізми відчуттів. Сприймання. Закономірності побудови перцептивного 

образу. Властивості сприймання. Теорії сприймання. Увага. Види уваги. Властивості уваги. 

Теорії уваги. Пам'ять. Види пам'яті. Процеси пам'яті. Теорії пам'яті. Явище ремінісценції. 

Мислення. Види мислення. Психологічні закономірності мислення. Теорії мислення. 

Мовлення. Види мовлення. Функції мовлення. Взаємозв'язок мовлення та мислення. Уява. 

Види уяви. Теорії уяви. Емоційні та вольові психічні процеси: система, функції. Емоції. 

Фізіологічні основи емоцій. Види емоцій. Почуття. Теорії емоцій. Воля. Підходи до 

дослідження волі. Вольова дія. Вольові властивості та їх розвиток. 

 

Тема 5. Вищі психічні функції та властивості 
Свідомість як вища форма розвитку психіки. Психологічні закономірності пізнавальної 

діяльності. Загальнопсихологічні теорії інтелекту. Психологічні закономірності творчості. 

Креативність. Самосвідомість та її розвиток. Зміст та структура Я-концепції. 

 

Тема 6. Індивідуально-психологічні відмінності 
Темперамент. Теорії темпераменту. Здібності. Види здібностей. Пізнавальні здібності. 



 

Інтелект. Психометричні моделі інтелекту. Біологічні та соціальні фактори  розвитку 

інтелекту. Проблема спадковості інтелекту. Характер. Дослідження особистості з позицій 

теорії рис. Дослідження особистості з позицій теорії типів. 

 

Тема 7. Діяльність 
Активність і діяльність особистості. Структура діяльності. Процес, ціль і продукт 

діяльності. Мотивацію. Потреба. Мотив. Боротьба мотивів. 

 

  

3.2. Соціальна психологія 

 

Тема 1. Теоретичні основи соціальної психології 
Предмет соціальної психології. Співвідношення соціального та психічного. 

Співвідношення загальної психології, соціальної психології та соціології. Головні 

теоретичні напрями соціальної психології: психоаналіз, біхевіоризм, когнітивізм та 

інтеракціонізм. 

 

Тема 2. Психологія спілкування 
Спілкування як соціально-психологічне явище. Структура спілкування. Функції 

спілкування. Види спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Вербальна та 

невербальна комунікація. Бар'єри спілкування. Спілкування як взаємодія. Спілкування як 

соціальна перцепція. Каузальна атрибуція як соціально-психологічний феномен. 

 

Тема 3. Психологія груп 
Поняття про соціальну групу. Класифікації груп. Психологічні особливості великих груп. 

Розвиток малої соціальної групи. Групові норми. Феномен групового тиску. Конформізм та 

конформність. Проблема згуртованості групи. Конфлікт як явище групової динаміки. 

Феномен лідерства і керівництва. Стилі лідерства та керівництва.  

 

Тема 4. Соціальна психологія особистості 
Соціально-психологічні аспекти дослідження особистості. Проблема соціалізації у 

соціальній психології. Інститути соціалізації. Етапи соціалізації. Механізми соціалізації. 

Статус та роль особистості у групі.  

 

Тема 4. Прикладна соціальна психологія 
Головні напрями прикладної соціальної психології. Цілі та принципи соціально-

психологічного тренінгу. Різновиди та сфери застосування соціально-психологічного 

тренінгу. Соціально-психологічні проблеми управління та організації.  

 

 

3.3. Вікова і педагогічна психологія 

 

Тема 1. Загальні закономірності психічного розвитку 
Поняття про психічний розвиток. Чинники психічного розвитку. Проблема соціального та 

біологічного  в психічному розвитку індивіда. Кризи вікового розвитку. Співвідношення 

навчання, виховання та розвитку. Психологічні проблеми навчання. Психологічна служба в 

системі освіти. Роль провідної діяльності та сенситивного періоду у психічному розвитку 

дитини. 

 

Тема 2. Психічний розвиток і освіта 
Співвідношення психічного розвитку і навчання. Умови психічного розвитку, поняття 

соціальної ситуації розвитку, новоутворення, зони актуального і найближчого розвитку. 

Учіння як різновид научіння. Учіння як пізнавальна діяльність. Проблема розвитку 



 

пізнавального інтересу.  

 

Тема 3. Стадії психічного розвитку 
Періодизації розвитку особистості. Психологія немовляти. Психологічна характеристика 

раннього дитинства. Психологія дошкільного дитинства. Психологічна характеристика 

молодшого шкільного віку. Психологічні особливості підліткового віку. Психологічна 

характеристика юнацького віку. Психічний розвиток у період ранньої дорослості. 

Психологія середньої дорослості. Психологічні особливості пізньої дорослості та старості.  

 

  

3.4. Прикладні галузі психології 

 

Тема 1. Психологія соматичного та психічного клієнта 
Критерії здоров'я та хвороби, норми та патології. Вплив хронічної соматичної хвороби на 

психіку. Механізми розвитку психосоматичних хвороб. Психологічні та поведінкові реакції 

хворих на захворювання. Внутрішня картина хвороби.  

 

Тема 2. Психологічне консультування та психотерапія 
Психологічне консультування та немедична психотерапія як форми психологічної 

допомоги. Цілі та методи психологічного консультування. Цілі та методи психологічної 

терапії. Напрями та школи психологічної терапії. Специфіка індивідуальної та групової 

психотерапії.  

 

Тема 3. Психологічна діагностика 
Психодіагностичний метод і діагностичні підходи. Об'єктивний підхід у психодіагностиці. 

Суб'єктивний підхід у психодіагностиці, його діагностичні можливості та обмеження. 

Проективний підхід до діагностики особистості. Класифікація психодіагностичних 

методик. Вимоги до психодіагностичних методик. Стандартизація психодіагностичної  

методики. Статистичні норми.  

 

Тема 4. Психологія праці, професійного вибору та профорієнтації 
Психологія праці як прикладна галузь психологічної науки. Основні функції і завдання 

психолога на підприємстві. Професійна придатність та професійно важливі властивості. 

Мотивація до праці. Задоволеність працею. Функціональні стани людини в трудовій 

діяльності. Роль психолога в системі профорієнтації. 

 

 

4. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування 

(особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені 

М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови 

для проходження вступних випробувань. 

На факультеті наявні умови для забезпечення навчання  таких осіб 
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