
 
 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сучасна підготовка магістрів із практичної 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 майбутньої професійної діяльності. 

Досить актуальним є дотримання співвідношення в процесі підготовки 

майбутніх практичних психологів теоретичного компоненту, що 

проявляється у формуванні знань, умінь і навичок, та практичного, який 

передбачає врахування багатьох аспектів. Зокрема, практична підготовка 

вимагає сформованості не тільки практичних умінь і навичок у 

співвідношенні з отриманими теоретичними знаннями, але й сформованості 

особистісних якостей (професійного мислення, професійної самосвідомості, 

професійної компетентності, структурного компоненту „Я-концепції” („Я – 

психолог” та ін.) та наявності професійних здібностей до впровадження 

практичної діяльності психолога. 

Отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” із практичної 

психології базується на визначенні рівня підготовки з таких основних 

дисциплін як „Загальна психологія”, „Вікова та педагогічна психологія”, 

„Соціальна психологія”, „Диференціальна психологія”, „Психодіагностика”, 

„Основи психологічного консультування”, „Патопсихологія і клінічна 

психологія”, „Основи психотерапії” та ін. Освітньо-кваліфікаційний рівень 

„Бакалавр” передбачає 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. 

Абітурієнт спеціальності «Психологія» освітньої програми  „Практична 

психологія” повинен мати теоретичні знання та практичні навички з базових 

курсів загальної, вікової, педагогічної, соціальної та практичної психології. 

Теоретичні знання повинні відповідати рівням засвоєних знань відповідно до 



виділених основних дисциплін та базових напрямків. 

Теоретичні знання повинні відповідати рівням засвоєних знань 

відповідно до виділених основних дисциплін та базових напрямків. 

Вступники мають продемонструвати засвоєння теоретичного матеріалу 

(володіння основними термінами та поняттями психології на рівні 

відтворення, тлумачення та використання), розуміння психічних феноменів 

(конкретної людини, процесів взаємодії, онтогенетичного становлення тощо), 

усвідомлення та розуміння індивідуальних психічних особливостей, вміння 

діагностувати власні особливості та впливати на розвиток певних властивостей 

особистості. Професійно важливою рисою абітурієнта є розуміння 

особистості як найвищої цінності суспільства та наявність навичок та вмінь 

застосування набутих знань з психології для ефективного вирішення 

особистих та професійних проблем. 

Білет з питаннями до фахового випробування структуровано з 

урахуванням трьох видів засвоєння навчального матеріалу: 

А – репродуктивного, 

В – алгоритмічного, 

С – інноваційного (творчого). 

Останні узгоджуються з трьома рівнями розвитку пізнання: 

- рівень знайомства, 

- рівень практичного застосування отриманих знань згідно із заданим 

 алгоритмом,  

- інноваційний рівень, який передбачає рівень самостійно виконаних 

операцій, окремих дій та діяльності в цілому в умовах відсутності готового 

алгоритму (в нестандартних ситуаціях). 

У відповідності з означеними рівнями (А, В, С) побудовано (та 

відповідно оцінюються в балах відповіді вступників. 

 

Перші питання білетів (рівень А – алгоритмічний):  

1. Назвіть особливості становлення психології як самостійної науки. 



2. Опишіть підхід З. Фрейда до розкриття сутності потягів. 

3. Порівняйте психологічний зміст понять «спадкове» та 

«вроджене».  

4. Розкрийте взаємозв’язок понять «індивід» та «особистість». 

5. Охарактеризуйте сутність, прояви, умови формування характеру 

особистості. 

6. Проаналізуйте загальні закономірності психічного розвитку. 

7. Охарактеризуйте поняття «Я-концепція». 

8. Назвіть критерії результативної діяльності.  

9. Визначте ознаки, які характеризують «кризу ідентичності». 

10. Охарактеризуйте, що таке конфлікт: ознаки, причини виникнення, 

шляхи подолання.  

11. Охарактеризуйте комплекс меншовартості та його подолання в 

теорії індивідуальної психотерапії А.Адлера. 

12. Вплив ідей Карла Роджерса на розвиток консультування. 

13. Розкрийте особливості статево-рольових  відмінностей у поведінці 

людини. 

14. Охарактеризуйте необхідні умови контакту з клієнтом у 

клієнтцентрованій психотерапії К.Роджерса. Чому ці умови 

вважаються достатніми для  позитивних особистісних змін клієнта? 

15. У чому полягає сутність екзистенціального підходу В. Франкла? У 

яких сферах  свого буття людина відкриває для себе сенс життя? 

16. Охарактеризуйте сутність ігрових методів психологічного 

консультування. 

17. Проаналізуйте індивідуальні відмінності у здібностях людини. 

18. Розкрийте сутність аналізу трансакцій у трансактному аналізі 

Е.Берна. 

19. Організаційні умови проведення психологічного консультування 

20. Розпишіть консультативний контакт та його складові. 

21. Дайте визначення поняттю «стрес» та означте шляхи його 



подолання. 

22. Загальне поняття про діяльність. Цілі і мотиви професійної 

діяльності практичного психолога . 

23. Розкрийте поняття уваги, її значення. Види і властивості уваги. 

24. Розкрийте поняття відчуття.  Види і властивості відчуттів, їх 

характеристика.  

25. Розкрийте поняття пам'ять, Процеси і види пам’яті. 

26. Розкрийте поняття мислення. Основні операції і форми мислення. 

Види мислення. 

27. Розкрийте поняття темперамент. Психологічна характеристика типів 

темпераментів. 

28. Розкрийте поняття характер. Риси характеру. Індивідуальне й 

типове в характері. 

29. Розкрийте поняття здібності. Види здібностей. 

 

Другі питання білетів (рівень В – творчий): 

1. Викладіть власне бачення предмета психології. 

2. Опишіть та наведіть приклади функцій психіки. 

3. Поясніть, чим відрізняється спостереження у повсякденному 

житті від спостереження як методу психології. 

4. Охарактеризуйте Ваш досвід роботи з тестами. На підставі знань 

та власних вражень проаналізуйте, наскільки даний метод адекватно 

досліджує психологічні особливості. 

5. Із власного досвіду наведіть та опишіть 2 ситуації 

спостереження, в яких ви виступали спостерігачем. Визначте предмет 

спостереження (людина, ситуація взаємодії, конфлікт тощо). Розкрийте 

сутність предмета, зовнішні умови ситуації, опишіть психологічні ознаки 

предмета спостереження. 

6. Поясніть, у чому виявляється вплив статевих та 

конституціональних особливостей на психічні прояви. 



7. Поясніть, як впливає функціональна асиметрія головного мозку 

на різні прояви поведінки людини. 

8. Поясніть, як порушення психіки можуть вплинути на здоров’я 

людини. 

9. Чи справедлива приказка «Яким народився, таким і помре»? 

Аргументуйте свою позицію. 

10. Назвіть умови, за яких властивості особистості мають 

найяскравіший прояв у повсякденному житті чи в нетипових (екстремальних) 

ситуаціях. 

11. Наведіть приклади класифікації здібностей. Прокоментуйте 

наведені класифікаційні моделі. 

12. Проаналізуйте, в чому виявляється спонукальна дія потреб, 

мотивів поведінки та діяльності особистості. 

13. Поясніть відмінності у поведінці людини, що зумовлені її 

бажаннями та інтересами. 

14. Поясніть, чому спрямованість особистості вважається цент-

ральною інтегративною характеристикою людини. 

15. Поясніть психологічний сенс подолання людиною страху смерті 

наприкінці життя та проаналізуйте, чому це вдається не всім. 

16. Проаналізуйте, чи може людина в процесі створення «Я-концепції» 

орієнтуватися лише на свої суб’єктивні враження. 

17. Розкрийте смисл фрази «Полюби себе як ближнього свого». 

18. Поясніть, яку роль відіграє гра в діяльності людини і чи потрібні 

дорослим ігри.  

19. Поясніть, який вид чи тип діяльності найбільшою мірою впливає на 

пізнання людиною світу, її самореалізацію та вдосконалення.  

20. Вкажіть, у чому полягає досвід особистості і як він впливає на 

результативність діяльності?  

21. Обґрунтуйте, як співвідносяться зовнішня та внутрішня 

(психічна) діяльність? У чому полягає суть інтеріоризації та екстеріоризації, 



наведіть приклади.  

22. Поясніть, у якій сфері життєдіяльності мовне спілкування має 

більшу чи меншу значимість, наведіть приклади.  

23. Поясніть, які стосунки виникають у спілкуванні в групах, у 

колективі в залежності від рівня їх розвитку.  

24. Обґрунтуйте, чи може людина існувати без спілкування? Якщо 

спілкування є одним із основних чинників розвитку людини, то чому тоді 

ченці віддають перевагу самотності? 

25. Як Ви думаєте, яким чином впливає Ваше вміння спілкуватися на 

успішність Вашої професійної реалізації? 

26. Визначіть та запишіть за ступенем значущості комунікативні 

навички, які необхідно мати практичному психологу. 

27. Проілюструйте з власного досвіду, що таке психологічна 

сумісність - несумісність? Яке їх значення у процесі спілкування?  

28. Вкажіть, за якими критеріями Ви визначаєте «освіченість 

людини». Якою класифікацією критеріїв Ви користуєтесь?  

29. Проаналізуйте, яке значення мав колектив у формуванні Вашої 

особистості; наведіть приклади. 

 
Треті питання білетів (рівень С – психолого-практичний).  
Окремі приклади третіх питань білетів: 

1. Визначте механізм міжособистісного сприйняття та поясніть його 
наслідки в міжособистісній взаємодії. 

Марія терпима до вираження емоцій іншими людьми; глибоко вникає в 
суб'єктивний внутрішній світ співрозмовника, не розкриваючи при цьому 
власного настрою і світу; готова адаптувати своє сприймання до сприймання 
іншої людини задля кращого розуміння того, що з нею відбувається. 

2. Вкажіть психологічне явище міжособистісного розуміння та 
охарактеризуйте його. 

Коли невстигаючий студент розмовляє з науковим керівником про свої 
проблеми, то часто можна зафіксувати їх різні думки з цього приводу. 
Студент, природно, посилається на обставини: здоров'я, стрес, домашні 



справи, втрату сенсу життя і т. ін. Науковий керівник хоче вірити в це, але в 
душі не погоджується, бо добре розуміє, що справа не в обставинах, а в 
поганих здібностях або ледарстві, неорганізованості студента. Позиції в 
даному випадку різні в учасника події (студент) і спостерігача (викладач). 

 



Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів на питання екзаменаційного білета 

Кількість балів 
(max – 100) 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка 
за 

шкалою 
ECTS 

Критерії 

90 – 100 «Відмінно» A Виставляється за глибокі знання навчального 
матеріалу, що міститься в основних і 
додаткових рекомендованих літературних 
джерелах; вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, 
чітко і лаконічно; логічно і послідовно 
відповідати на поставлені запитання; вміння 
застосовувати теоретичні положення під час 
розв'язання практичних задач. 

82 – 89 «Дуже добре» В Виставляється за ґрунтовні знання навчального 
матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час розв'язування 
практичних задач. 

75 – 81 «Добре» C Виставляється за міцні знання навчального 
матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак, містять певні 
(несуттєві) неточності; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час розв'язання 
практичних задач. 

69 – 74  
 
 

«Задовільно» 

D Виставляється за посередні знання навчального 
матеріалу, мало аргументовані відповіді, 
слабке застосування теоретичних положень 
при розв’язанні практичних задач. 

60 – 68 Е Виставляється за слабкі знання навчального 
матеріалу, неточні або мало аргументовані 
відповіді, з порушенням послідовності його 
викладання, за слабке застосування 
теоретичних положень при розв’язанні 
практичних задач. 

1 – 59 «Незадовільно» 
 

FX Виставляється за незнання значної частини 
навчального матеріалу, істотні помилки у 
відповідях на запитання, невміння 
орієнтуватися під час розв'язання практичних 
задач, незнання основних фундаментальних 
положень. 

 



Примітка:  
1. Відповідь на кожне питання екзаменаційного білета оцінюють окремо. 
2. Вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр” отримують 
додаткові 0-10 балів за їхню участь у студентській науково-дослідній роботі 
(на підставі пред’явлених дипломів, грамот, сертифікатів, публікацій тощо).  
3. При рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають: 

1) переможці міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад із 
психології; 

2) випускники, які мають публікації з психології та інші наукові 
здобутки; 

3) випускники, які працюють в системі освіти і мають більший стаж 
практичної роботи за обраною спеціальністю (відповідність встановлюється 
атестаційною комісією); 

4) випускники, які мають вищі оцінки в додатку до диплома бакалавра 
з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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Г.С. Абрамова. – М. : Академический Проект, 2000. – 624с. – 

(Gaudeamus). 

2. Абрамова Г. С. Практическая психология: Учеб. для студ. вузов / Г.С. 
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