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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

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 «Психології». 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Тема 1. Предмет психології  

Місце психології в системі наук. Міждисциплінарні зв’язки психології. 

Суб’єкт та об’єкт психології. Визначення об’єкта конкретного психологічного 

дослідження.  

Поняття про психічні явища, процеси, стани, властивості та особливості 

психіки людини. Проблема предмета психології. Предмет об’єктивної та 

суб’єктивної психології. Причини відсутності єдиного предмета дослідження у 

сучасній психології. Визначення предмета конкретного психологічного 

дослідження.  

Галузі сучасної психології та їх класифікація. Теоретичні галузі. 

Практичні галузі. Класифікація практичних галузей психології залежно від 

психологічних проблем конкретних видів людської діяльності, специфіки 

процесу розвитку та взаємодії людини з соціальним середовищем. 

Завдання психології. Основні тенденції розвитку сучасної психології.  



Поняття про метод та методику психології. Класифікація методів 

психології (С. Рубінштейн, Г. Пирьов, Б. Ананьєв, І. Маноха, Л. Карпенко, В. 

Слободчиков, Є. Ісаєв). Узагальнена класифікація сучасних методів психології.  

Методи пояснення психіки людини. Теоретичні методи: моделювання та 

реконструювання. Організаційні методи: порівняльний (поперечних зрізів, 

поздовжніх зрізів, близнюковий) та комплексний.  

Емпіричні методи: спостереження, експерименту, опитування, 

психологічного аналізу процесу та продуктів діяльності, біографічний, 

відображеної суб’єктності, тести. Основні правила їх проведення, види, 

переваги та недоліки. Уявлення про інші емпіричні методи.  

Методи опрацювання даних: кількісні (математико-статистичний, 

структурного аналізу) та якісні методи. Інтерпретаційні методи: генезисний та 

структурний.  

Психотерапія. Психокорекція. Психотренінг. Психологічне 

консультування.  

Етапи проведення психологічних досліджень. Підготовчий етап. 

Теоретична та практична підготовка до досліду. Етап збору фактичного 

матеріалу. Етап опрацювання результатів. Етап інтерпретації даних. Етап 

висновків. 

Тема 2. Основні напрями розвитку психології 

Періодизація становлення психологічної науки. Психологія як наука про 

душу. Поняття про анімізм та гілозоїзм. Внесок античних філософів (Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен, Геракліт, Демокрит, Платон, Аристотель) та лікарів 

(Алкмеон, Гіппократ, Герофіл, Еразістрат, Гален) у становлення психологічної 

науки.  

Розуміння психології як науки у середньовіччі (Авіценна, Аверроес, Т. 

Аквінський, Р. Бекон) та в епоху Відродження (Леонардо да Вінчі, Ф. Бекон, Г. 

Перейра).  

Особливості першого етапу становлення психологічної науки. Психологія 

як наука про свідомість. Погляди Р. Декарта, Б. Спінози, Г. Лейбніца, Т. Гоббса 

на душу та тіло людини. Виникнення асоціативної психології. Вплив 

природничих наук на розуміння предмета психології у другій половині ХІХ ст. 

Основні програми розвитку психології як самостійної науки (В. Вундт, Ф. 

Брентано,  І. Сєченов). Виникнення структурної та функціональної психології. 

Визнання психології як самостійної галузі знань. Становлення психології як 

самостійної науки в Україні (О. Потебня, Ю. Охорович, І. Сікорський, М. 

Ланге, П. Ковалевський). Виникнення об’єктивної та суб’єктивної психології. 

Особливості другого етапу становлення психологічної науки. Психологія 

як наука про поведінку, несвідомі психічні явища та цілісні структури психіки. 

Поведінка як основний предмет психології (біхевіоризм, рефлексологія, 

реактологія). Теорія діяльності. Несвідомі психічні явища як предмет вивчення 

психології (психоаналіз, аналітична психологія, індивідуальна психологія, 

неофрейдизм, гормічна психологія). Поняття про глибинну психологію. Цілісні 

структури свідомості як предмет психології (ґештальтпсихологія). 

Розвиток психологічної науки в Україні на третьому етапі її розвитку (В. 

Зеньковський, С.-М. Балей та ін.). Особливості третього етапу становлення 

психологічної науки. Психологія як наука про пояснення та розуміння психіки 



(необіхевіоризм, гуманістична психологія, когнітивна психологія, 

трансперсональна психологія, психологія вчинку).  

Розвиток вітчизняної психології на четвертому етапі (Г. Костюк, П. 

Зінченко, Д. Елькін, Я. Цурковський,  М. Година та ін.). Причини відставання 

вітчизняної психології. Особливості четвертого етапу становлення 

психологічної науки. 

 Тема  3.  Розвиток психіки і свідомості 

Походження та історичний розвиток психіки тварин. Розвиток психіки і 

свідомості в еволюції тварин і становлення людини. Теорії, які пояснюють 

природу людської психіки. Відмінність психіки тварин і людини. 

Відображення як загальна властивість матерії. Форми відображення 

дійсності. Форми відображення у неживій природі.  

Розвиток психічних форм відображення та поведінки тварин. Означення 

психіки тварин, її основні властивості та тенденції розвитку. Психіка тварин — 

біологічна передісторія розвитку психіки людини. 

Передумови, умови та фактори формування психіки людини. Основні 

властивості психіки людини: єдність свідомого та несвідомого, ідеального та 

матеріального, суб’єктивного та об’єктивного, частини і цілого, стану і 

процесу, біологічного і соціального. Матеріальні основи та фізіологічні 

механізми психіки.  

Індивідуальна свідомість людини як вища форма психічного 

відображення. Самоспостереження та самооцінка як засоби самопізнання 

людини. Основні виміри самооцінки людини. Формування самооцінки. 

Самоприйняття та його зв’язок із самоповагою. Самоконтроль та 

самовдосконалення. Поняття про “Я-концепцію” людини. 

Несвідоме в психіці людини. Історичний погляд на категорію несвідомого 

(Сократ, Р. Декарт, Г. Лейбніц, Г. Фехнер, В. Вундт та ін.). Психоаналітична 

теорія несвідомого З. Фрейда. Сфери психіки за З. Фрейдом. Несвідоме як 

фундамент психіки, його основні особливості. Передсвідома та свідома сфери 

психіки, їх основні особливості. Загальна характеристика несвідомих психічних 

явищ людини. Основні функції несвідомого. Класифікація несвідомих 

психічних явищ. Неусвідомлені механізми свідомих дій (неусвідомлені 

автоматизми, явища неусвідомленої установки, неусвідомлені супроводи 

свідомих дій). Неусвідомлені чинники свідомих дій. Надсвідомі процеси. 

Співвідношення свідомих та несвідомих психічних явищ людини. 

 Тема 4. Психологія особистості 

Поняття про особистість у психології. Співвідношення понять "людина", 

"індивід", "особистість", "суб'єкт", "індивідуальність". Структура особистості. 

Біологічне і соціальне в структурі особистості.  

Мотиваційна сфера особистості. Потреби як джерело активності 

особистості. Мотиви. Види мотивів. Потяги й схильності. Інтереси. 

Переконання і світогляд. Установка особистості. Ціннісні орієнтації 

особистості як змістовна характеристика мотиваційної сфери особистості. 

Термінальні й інструментальні цінності.  

Спрямованість особистості. Форми прояву спрямованості. 

Самосвідомість особистості. Образ "Я" як установка особистості. Самооцінка та 

її роль у становленні самосвідомості особистості. Рівень домагань.  



Психологічний захист особистості. Можливості розвитку самосвідомості 

особистості. Формування особистості. Рушійні сили розвитку особистості. 

Формування особистості як процес і результат її розвитку. Формування 

особистості як цілеспрямоване виховання. 

Тема 5. Психологічні основи діяльності  

Поняття про діяльність. Діяльність та імпульсивна поведінка. Діяльність 

як зовнішня (фізична) і внутрішня (психічна) активність. Роль діяльності в 

становленні особистості. Структура діяльності людини: мета, мотиви, дії. Дія як 

процес, спрямований на досягнення поставленої мети. Дія і рух. Види дій. 

Інтеріоризація й екстеріоризація дій.   

Опанування діяльністю. Навички і вміння. Етапи і чинники 

продуктивності формування навичок. Взаємодія навичок. Перенесення й 

інтерференція навичок. Уміння як використання знань і навичок для досягнення 

мети діяльності. Навички як дія, виконання якої стадо потребою. Звички. 

Поняття про мотивацію. Потреби і мотиви. Формування мотиваційної 

сфери діяльності. Класифікація мотивів поведінки, діяльності особистості. 

Активність і спрямованість особистості. Теорії мотивації. Мотивація 

досягнення. Психологічні механізми цілеспрямованої поведінки. Вплив мети на 

поведінковий акт. Зворотній зв’язок та ефективність наступної дії. 

Тема 6. Психологія спілкування  

Поняття про психологію спілкування. Мова та її функції. Фізіологічні 

механізми мовної діяльності. Різновиди мовлення.  Мовлення як процес 

спілкування людей за допомогою мови.  

Поняття "спілкування". Функції спілкування. Взаємозв'язок спілкування 

та діяльності. Структура спілкування. Спілкування як обмін інформацією. 

Вербальна і невербальна комунікації. 

Спілкування як міжособистісна взаємодія. Роль і рольові очікування у 

процесі спілкування.  

Спілкування як сприймання і розуміння людьми одне одного. Причинова 

інтерпретація поведінки іншої людини. Ефекти "ореола" і стереотипізації у 

сприйнятті іншої людини. Спілкування людей у групах. 

Тема  7.  Міжособистісні стосунки в групах 

Поняття про групу і її структурну організацію. Види груп. Методи 

дослідження  

Групова диференціація. Рівні сумісності. Характеристика групових 

процесів.  

Колектив, як соціально-специфічне поняття. Основні психологічні 

характеристики колективу. Проблеми соціально-психологічної адаптації. 

Явище конформізму. Поняття психологічного клімату колективу. Основи 

згуртованості колективу. Суспільна думка в колективі. 

Поняття міжособистісних стосунків. Механізми взаємовпливу в 

міжособистісних стосунках. Типи міжособистісних стосунків.  

Конфлікти у міжособистісних стосунках.  

Стилі керівництва. Оцінювання психологічного стану.  

Тема  8.  Пізнавальні процеси. Відчуття і сприймання 

Поняття про відчуття. Чуттєве відображення. Нейрофізіологічні 

механізми відчуттів. 



Класифікація відчуттів. Види відчуттів. Інтероцептивні відчуття. 

Пропріоцептивні відчуття. Екстероцептивні відчуття (контактні, дискантні 

відчуття).  

Основні властивості відчуттів. Якість відчуттів. Просторова локалізація. 

Тривалість. Інтенсивність. Чутливість як предмет дослідження. Нижній поріг 

розрізнення. Верхній поріг розрізнення. Диференційний поріг розрізнення. 

Адаптація. Взаємодія. Сенсибілізація. Синестезія. 

Тема  9.  Сприймання 

Поняття про сприймання. Природа сприймання. Властивості сприймання. 

Предметність. Цілісність. Структурність. Константність. Осмисленість.  

Види сприймання. Сприймання простору (сприймання форми, 

віддаленості, розміру, напряму). Сприймання часу. Сприймання руху. Ілюзії 

сприймання. 

Тема  10.  Пам'ять 

Поняття про пам'ять. Фізіологічні основи пам’яті.  

Психологічні теорії. Теорія асоціанізму. Теорія гештальтизму. Теорія 

діяльності. Фізіологічні теорії. Біохімічні теорії. Хімічні теорії.  

Види пам’яті. Рухова пам’ять. Емоційна пам’ять. Образна пам’ять. 

Словесно-логічна пам’ять. Оперативна пам’ять. Довгочасна пам’ять. 

Мимовільна пам’ять. Смислова пам’ять. Механічна пам’ять.  

Процеси і закономірності пам’яті. Запам’ятовування. Збереження. 

Забування. Відтворення. Впізнавання. Згадування. 

Індивідуальні особливості пам’яті.  

Тема  11.  Мислення 

Поняття про мислення. Соціальна природа мислення. Функції мислення. 

Теорії мислення. 

Розумові дії та операції мислення. Аналіз. Синтез. Порівняння. 

Абстрагування. Узагальнення.  

Сторони мислення. Змістовий бік мислення. Функціонально-операційний 

бік мислення. Цілемотиваційний бік мислення. 

Логічні форми мислення як продукти мисленнєвого процесу.. 

Види мислення. Наочно-дійове. Наочно-образне. Словесно-логічне. 

Теоретичне. Практичне. Дискурсивне. Інтуїтивне. Репродуктивне. 

Продуктивне. Патогенне. Саногенне. Реалістичне. Аутичне.  

Процес розв’язання завдань. Проблемна ситуація. Проблемна задача. 

Типи проблемних ситуацій. Показові задачі. Відкриті задачі. Риторичні 

проблеми. Засоби розв’язування. 

Індивідуальні особливості мислення. 

Тема  12.  Уява  

Поняття  про уяву. Соціальна природа уяви. Уява як специфічний вид 

людської діяльності. Види уяви. Аналітико-синтетичний характер процесів 

уяви. Фізіологічні основи уяви. 

Види уяви. Пасивна уява. Активна уява. Відтворююча уява. Творча уява.  

Процеси уяви. Гіперболізація. Схематизація. Типізація. Загострення. 

Аналогія.  

Рівні творчості. Критерії творчості. Фази механізму творчості. Творче 

натхнення. 



Тема  13.  Увага 

Поняття про увагу. Фізіологічні механізми уваги. Теорії уваги.  

Структура уваги.  Види уваги. Мимовільна увага. Довільна увага. 

Післядовільна  увага.  

Властивості уваги. Концентрація уваги. Стійкість уваги. Переключення 

уваги. Розподіл уваги. Обсяг уваги. 

Розлади уваги та їх корекція у людини. 

Тема 14. Емоційна сфера  

Поняття про емоції. Фізіологічне підґрунтя емоцій.  

Класифікація емоцій. Властивості емоцій. Основні теорії емоцій. Роль і 

функції емоцій. Прикладна роль емоцій. Емоції очікування і пронозу. 

Фрустраційні емоції. Комунікативні емоції. Інтелектуальні емоції.  

Емоційні стани, які виникають у процесі діяльності. Розуміння емоцій 

інших людей. Керування емоціями.  

Поняття про почуття. Форми прояву почуттів. Вищі почуття. 

Поняття „психічний стан”. Класифікація психічних станів. Фізіологічні 

основи і зовнішні вияви психічних станів. Особливості психічних станів. 

Тема 15. Вольова сфера  

Поняття волі та її функції.  Історія розвитку уявлень про волю.  

Воля як вища психічна функція. Вольова регуляція поведінки. Локус 

контроль.  

Фази та ознаки вольових дій. Вольові якості особистості.  

Розвиток та виховання вольової активності.  

Порушення вольової сфери. 

Тема 16. Темперамент   

Поняття про темперамент. Теорії темпераменту: гуморальна, 

конституціональна, фізіологічна. Тип вищої нервової діяльності та 

темперамент.  

Типи темпераменту. Прояв темпераменту у трудовій і навчальній 

діяльності. Темперамент й індивідуальний стиль діяльності.   

Тема 17. Характер 

Поняття про характер. Темперамент і характер. Характер та 

індивідуальність людини 

Структура характеру. Риси характеру і становлення особистості. 

Акцентуації характеру. Методи вивчення характеру. 

Виразні ознаки характеру. Вчинки і дії. Проблема взаємозв'язку характеру 

і зовнішнього вигляду людини. Формування характеру. Характер і обставини. 

Тема 18. Здібності 

Поняття про здібності. Задатки і здібності. Здібності та діяльність. Види 

здібностей. Загальні й соціальні здібності. Рівні розвитку здібностей. 

Обдарованість. Талант. Геніальність. 

Умови розвитку здібностей: активність, навчання і виховання. Методи 

визначення здібностей. Формування здібностей. Роль інтересів і схильностей у 

формуванні здібностей. Спеціальні здібності і проблема їх розвитку. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ 

ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ  

За шкалою 
університету 

Визначення Характеристика відповідей абітурієнта 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 ЛНТУ. 

Бали вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії 

усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після перевірки тестових завдань. 

 

 

 


