
 
 

 

 

 



Пояснювальна записка 
Співбесіда проводиться в усній формі. Хід співбесіди відображається в 

листі усної відповіді, де відображається повнота та правильність відповідей. Співбесіда 

передбачає: запитання, які дають змогу виявити інтереси абітурієнта до обраної 

спеціальності, його обізнаність в психологічній літературі, стиль спілкування, багатство уяви 

та інше. 

Критерії оцінювання: 

«Рекомендований до зарахування»: абітурієнт виявив глибину знань та стійкий 

інтерес до психологічної діяльності, показав мистецьке володіння словом, уміння 

обґрунтовувати, чітко формулювати та точно, доступно, образно, емоційно передавати 

власні думки; виявив багатство уяви про професію психолога. 

«Не рекомендований до зарахування»: за умови , коли абітурієнт не зміг відповісти 

на поставлені питання, демонструє суто поверхове та формальне знайомство з психологією, 

логіка викладання відповідей і послідовність відсутня; допускає значні мовленнєві помилки.  

 

Питання для співбесіди 

Питання щодо мотивації вибору професії 

1. Чим для вас є привабливою професія психолога?  

2. Як відбулося усвідомлення того, що хочете займатися саме психологією? 

3. Чим обумовлений ваш вибір саме цього Університету? 

4. Якими, на ваш погляд, особистісними якостями повинен бути наділений професійний 

психолог? 

5. Які, на ваш погляд, професійні уміння необхідні для роботи психолога? 

6. Як ви вважаєте, чи існують протипоказання для роботи психологом? 

7. Чи подобається вам спілкуватися з людьми? Чому?  

8. Чи легко ви встановлюєте контакт з незнайомими людьми? Які якості вам допомагають у 

цьому? 

9. Коротко опишіть бачення себе через п'ять років. 

10. Чи є у вас головні цілі в житті, до досягнення яких ви прагнете? 

11. Щоб ви хотіли в собі виховати? 

12. Як ви розумієте поняття "вміння вчитися" 

13. Складіть психологічний портрет ідеального, на вашу думку, психолога. 

14. На вашу думку, в чому полягають основні завдання психолога? 

15. Які саме аспекти психологічної теорії і практики цікавлять вас найбільше? 

 

Загально наукові міркування з приводу людини та її розвитку 

 

1. Чи можна прискорити психічний розвиток особистості? 

2. Чим зумовлена потреба в спілкуванні між людьми? 

3. Яку роль відіграє спілкування в суспільному житті? 

4. Якими є умови ефективності спілкування? 

5. Чим визначається статус особистості в колективі? 

6. У чому полягають відмінності мислення людини та мислення тварини? Що не дає 

можливості мисленню тварини піднестися до рівня людського мислення? 

7. Яка роль пам'яті у психічному житті людини? 

8. За якими ознаками можна констатувати, що людина перебуває в стані емоційного 

збудження? 

9. У чому полягають відмінності емоцій людини від емоцій тварини? 

10. Від чого залежить багатство створюваних людиною образів уяви? 

11. Чи може бути уява дитини багатшою, ніж уява дорослої людини? 

12. Які чинники, на вашу думку, справляють найбільший вплив на розвиток волі людини? 



13. Чим пояснити, що найбільш повно характер людини виявляється у складних, критичних 

ситуаціях? 

14. Чому учіння є джерелом саморозвитку людини? 

 

Питання для співбесіди, практичного спрямування, пов’язані з психологією 

1. Чому складну поведінку бджіл не можна назвати працею? 

2. Чим пояснити, що одна й та сама лекція різними слухачами може бути оцінена по-різному: 

як "інформативна", "популярна", "цікава", "корисна", "нудна", "нецікава". 

3. У чому виявляється принципова відмінність мислення людини від "мислення" машини? 

Наведіть аргументи, які б переконливо доводили наявність такої відмінності. 

4. З досвіду відомо, що, хвилюючись, людина може забувати раніше запам'ятоване. Яке 

фізіологічне пояснення можна дати цьому явищу? 

5. Багато людей для кращого запам'ятовування вдаються до коротких занотувань. Чому такий 

прийом сприяє кращому запам'ятовуванню матеріалу? 

6. Чому в світловій рекламі світло періодично вимикається? З якою метою це роблять? 

7. Іноді дорослі, спілкуючись з дітьми, вживають такі висловлювання: "У тебе, як завжди, в 

голові тільки дурниці", "Я нічого доброго від тебе і не чекав". Чи завжди такі зауваження 

можуть дати позитивний ефект? На формування яких якостей дитини це впливає 

8. Чи тотожні поняття "тип вищої нервової діяльності" та «темперамент"? Аргументуйте свою 

відповідь. 

9. Опишіть, будь ласка, відомі вам типи темпераменту. 

10. На вашу думку, що таке конфлікт? Яку людину можна назвати конфліктною? 

11. Чи існує, на вашу думку, зв'язок між хворобами тіла і психічним 

станом людини. Якщо так, то який. 

12. Прокоментуйте наступне твердження. Наведіть аргументи “за” і “проти”. 

Психологія це не наука, а саме побутова практика. Подивиться на таксистів, 

офіціантів, гадалок, жебраків – хіба не психологи? Викликати довіру, своєчасно 

зорієнтуватися на ваші слова і стан, примусити бути відвертим, довіритися, вгадати ваш 

настій, соціальне становище, особливості характеру, а потім скористатися цим – тут є і 

справжнім психологам чому повчитися! 
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