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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Головним завданням вступного фахового випробування для вступників спеціальності 

«Психологія» на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» є перевірка відповідності рівня 

підготовки майбутніх фахівців Галузевому стандарту середньої спеціальної освіти із 

знань загальної психології. Державна атестація є свідченням готовності особи, яка на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здобула базову освіту, 

спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків певного рівня 

професійної діяльності. 

Програма фахового випробування покликана перевірити рівень фахової 

компетентності абітурієнта, що відповідає його освітньо-кваліфікаційній характеристиці. 

Вона сприяє виявленню рівня фундаментальної підготовки майбутнього фахівця ОКР 

«молодший спеціаліст». 

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.); 

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

Структура вступного фахового випробування для спеціальності «Психологія» на базі 

«молодшого спеціаліста» включає перевірку теоретичних знань та практичних умінь із 

«Загальної психології з практикумом». 

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ 

ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ  

За шкалою 
університету 

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 

абітурієнт 

проаналізував причини 

виникнення ситуації, 

однак не зміг чітко 

сформулювати методи 



 
 

уривчастим, недостатній рівень 

логіки й послідовності у відповідях. 

Абітурієнт допускає 2-3 помилки 

при використанні наукової 

термінології. 

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 

розгорнута.  

Абітурієнт показав 

розвинуті уміння 

аналізувати, 

обґрунтовувати, 

узагальнювати 

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

до 99 балів, то дана кількість балів вважається недостатньою 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 вступного фахового випробування виголошуються 

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

закінчення іспиту. 
 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

3.1. Введення в загальну психологію. 

 

Тема 1. Предмет психології. 

Визначення психології як науки. Предмет психології. Поділ психічних явищ на процеси, 

властивості та стани. Поведінка і діяльність як предмет психології. Поняття про психіку, 

її функції. 

 

Тема 2. Методи психології. 



 
 

Проблема метода дослідження та його значення для науки. Методологія і методи 
психологічних досліджень. Теоретичні методи. Емпіричні методи – спостереження та 

самоспостереження, їх пізнавальна роль, переваги та недоліки. Експеримент та його види. 

Тести. Методи опитування. Метод аналізу продуктів діяльності. 

 

Тема 3. Етапи розвитку психіки 

Визнечення психіки. Рефлекторна природа психіки. Особливості психічного відображення. 

Розвиток психіки тварин. Виникнення психічного відображення. Розвиток нервової системи. 

Відмінності психіки людини від психіки тварин. Рівні відображення у людини. Походження і 

розвиток свідомості. Ознаки і властивості свідомості. Співвідношення понять «психіка» і 

«свідомість» 

 

Тема 4. Свідомість людини як вищий рівень відображення 

Свідомість як форма відображення людиною дійсності. Структура свідомості. Несвідоме, 

його прояв у психічних процесах, властивостях та станах людини. Самосвідомість 

особистості.  

 

3.2. Психічні процеси. 

 

Тема 5. Відчуття 

Поняття про відчуття. Значення відчуттів в житті людини. Класифікація відчуттів – 

екстероцептивні, інтероцептивні, пропріоцептивні відчуття. Загальні властивості відчуттів. 

Чутливість та її вимір. Абсолютний та відносний поріг відчуттів. Адаптація та сенсибілізація 

органів чуття. Синестезія. 

 

Тема 6. Сприймання 

Поняття про сприймання, відмінність сприймання від відчуттів, їх взаємозв’язок. Основні 

властивості сприймання: предметність, константність, цілісність, структурність. Фігура та 

фон сприймання. Спрямованість особистості та сприймання, аперцепція. Класифікація та 

види сприймання. Ілюзії зорового сприймання. Сприймання простору, руху та часу. 

 

Тема 7. Мислення 
Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Мислення як узагальнене 

та опосередковане відображення дійсності. Характеристика розумових дій. Розумові 

операції: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстракція. Логічні форми мислення – 

судження та умовиводи, їх види. Поняття, види понять. Мислення як процес постановки 

та розв’язання теоретичних і практичних задач. Види мислення: наочно-дійове, наочно-

образне та понятійне.  

 

Тема 7. Пам’ять 

Поняття про пам’ять. Значення пам’яті в житті та діяльності людини. Види пам’яті та 

принципи їх класифікації. Запам’ятовування як процес пам’яті. Відтворення як процес 

пам’яті, його види. Забування та збереження як процеси пам’яті.  

 

Тема 8. Увага 
Поняття про увагу. Значення уваги в житті людини. Функції уваги: активізація, 

забезпечення вибірковості пізнавальних процесів. Види уваги: довільна, мимовільна, 

післядовільна, зовнішня, внутрішня, індивідуальна, групова, колективна. Властивості 

уваги: вибірковість, зосередженість, сталість, обсяг, розподіл, переключення. 

 

Тема 9. Уява 



 
 

Поняття про уяву, її відмінність від образів пам’яті та сприймання. Роль уяви у житті 

людини. Основні функції уяви: активізація наочно-образного мислення, управління 

емоційно-потребовими станами, довільна регуляція пізнавальних процесів, створення та 

реалізація внутрішнього плану дій, програмування поведінки, управління фізіологічними 

станами. Способи створення образів уяви: аглютинація, гіперболізація, схематизація, 

типізація, акцентування. Види уяви: активна, пасивна, репродуктивна, творча – їх 

особливості.  

 

Тема 10. Емоції 

Поняття про емоції та почуття. Значення емоцій та почуттів в житті людини. Основні 

функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, оцінювальна, 

стимулююча, захисна. Види емоцій. Форми переживання почуттів – емоції, настрій, 

афект, пристрасті. Стрес та його особливості. Експресія емоцій. Параметри, за якими 

оцінюються емоційні процеси та стани: інтенсивність, тривалість, глибина, 

усвідомленість, умови виникнення та зникнення, дія на організм, направленість, спосіб 

вираження. Вищі почуття. 

 

Тема 11. Воля 

Поняття про волю, її значення в житті людини, в організації та регуляції діяльності. 

Вольова регуляція поведінки. Характеристика вольової дії. Структура простої та складної 

вольової дії. Локалізація контролю. Вольові якості особистості. 

 

3.3. Психологічні властивості 

 

Тема 12. Здібності 

Поняття про здібності. Здібності та діяльність. Структура здібностей. Загальні та 

спеціальні здібності. Взаємозв’язок та взаємна компенсація різних здібностей. Здібності 

та успішність діяльності. Поняття обдарованості. Здібності та задатки. 

 

Тема 13. Темперамент 

Загальна характеристика темпераменту. Тип вищої нервової діяльності як фізіологічна 

основа темпераменту. Психологічна характеристика темпераменту. Типологія 

темпераментів: сангвінічний, холеричний, флегматичний, меланхолійний. Відсутність 

чистих типів, їх змішаність у більшості людей. 

 

Тема 14. Характер 

Загальне поняття про характер. Характер як система найбільш стійких рис особистості, 

що проявляють себе в різних видах діяльності, спілкування та взаємодія людини з 

навколишнім світом. Характер та темперамент людини. Структура характеру. Риси 

характеру та закономірні зв’язки між ними. Акцентуйовані типи характерів. 

 

3.4. Психологічна характеристика особистості і діяльності 

 

Тема 15. Психологія особистості 

Індивід, особистість та індивідуальність. Індивідні та особистісні якості людини. 

Спрямованість особистості як домінуюча система мотивів. Установки та прагнення. 

Ідеали, переконання, світогляд особистості. Структура особистості. 

 

Тема 16. Психологічна характеристика діяльності. 



 
 

Поняття про діяльність. Потреби як джерело активності особистості. Мотиви діяльності. 

Структура діяльності. Поняття про інтеріоризацію та екстеріоризацію. Дії, їх види та 

структура. Основні види діяльності особистості – гра; учіння; праця 

 

 

 

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 

 

 

 

5. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Факультет _психології___ 

 
 

Ступень: бакалавр 
Галузь знань:   053 «Соціальні та поведінкові науки»     Фахове вступне  
Спеціальність: «Психологія»         випробування               
На базі ОКР: «Молодший спеціаліст»  

 
 

Екзаменаційний білет № __ 
 
 
Теоретичні завдання: 
 

1. Рефлекторна природа психіки. 

 

2. Загальна характеристика основних типів темпераменту. 

 

3. Способи створення образів уяви: аглютинація, гіперболізація, схематизація, типізація, 

акцентування. 

 

 

 

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова  

Протокол № 3_ від « 1 »  березня 2021 р. 
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