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І. Загальні положення. 

Вступний екзамен для зарахування на перший курс магістратури 

спеціальності «Психологія» включає тематику основних питань з дисциплін 

«Загальна психологія», «Вікова психологія», «Порівняльна психологія», 

«Експериментальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія 

особистості» та «Юридична психологія». Дані курси є базовими у програмі 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 

«Психологія», вивчаються впродовж третього та четвертого року навчання і 

спираються на знання, отримані студентами при вивченні дисциплін 

професійного напрямку. Одним із головних чинників фахового становлення 

майбутніх психологів є знання, отримані при вивченні даних дисципліни, 

тому наявність таких знань для зарахування на перший курс магістратури 

спеціальності «Психологія» є обов’язковою умовою. 

До складу питань вступного екзамену включені питання суб’єкт-

суб’єктних та суб’єкт-об’єктних стосунків, принципи міжособистісної 

взаємодії та спільної діяльності, роль та функціонування соціальних груп; 

принципи і методи психодіагностичних досліджень; детермінанти та генезис 

девіантної поведінки та психопатологічних порушень, принципи організації 

діяльності в системі «людина – машина».  
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ІІ. Організаційно-методичні рекомендації. 

Вступний екзамен для зарахування на перший курс магістратури 

спеціальності «Психологія» здійснюється у письмовій формі по 

екзаменаційному білету, що включає 10 тестових завдань та два теоретичних 

питання. 

При проведенні вступного екзамену встановлюються критерії оцінки 

знань абітурієнтів у відповідності до кредитно-модульної системи 

оцінювання. 

Оцінка «відмінно» (190-200 балів) – глибокі вичерпні знання всього 

програмного матеріалу, розуміння сутності і взаємозв’язку розглянутих 

процесів і явищ. Правильні відповіді на всі чи практично всі тестові завдання 

екзаменаційного квитка. Логічна, послідовна, змістовна та правильна 

відповідь на теоретичне питання.  

Оцінка «добре» (175-189 балів) – тверді і досить повні знання всього 

програмного матеріалу, розуміння сутності і взаємозв’язку розглянутих 

процесів і явищ. Правильні відповіді на  більшість тестових завдань 

екзаменаційного квитка. Логічна та правильна, але нерозгорнута відповідь на 

теоретичне питання.  

Оцінка «задовільно» (160-174 балів) – знання та розуміння основних 

питань програми. Правильні відповіді на тестові завдання екзаменаційного 

квитка. Нерозгорнута, але без грубих помилок, відповідь на теоретичне 

запитання.  

Оцінка «незадовільно» (100-159 балів) – неправильні відповіді на тестові 

завдання, нерозуміння сутності теоретичного питання, демонстрація 

незнання матеріалів рекомендованої літератури. 

Нараховування балів відбувається наступним чином: 8 бали за кожну 

правильну відповідь на тестові завдання, за теоретичне запитання можна 

отримати максимально 60 балів ((8*10)+(2*60)=80+120=200).  
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Абітурієнт повинен знати: 

 

• основні проблеми та завдання соціальної психології; 

• підходи сучасної світової соціальної психології до вивчення 

особистості та соціально-психологічних явищ у групі; 

• соціально-психологічні особливості спілкування, групи, колективу 

проблем керівництва та лідерства; 

• вимірювання психічних явищ через суб'єктивне оцінювання психічних 

процесів; 

• шляхи психологічної допомоги людині для оптимізації процесу праці; 

• загально-психологічні основи юридичної діяльності; 

• соціально-психологічне підґрунтя юридичної діяльності; 

• психологічні основи цивільно-правового регулювання та цивільного 

судочинства; 

• завдання й порядок проведення психологічної консультації та судово-

психологічної експертизи; 

• психофізіологічне забезпечення діяльності; 

• фундаментальні положення і прикладні аспекти психофізіології праці; 

• основи взаємодії та координації регуляторних механізмів і систем; 

• сучасне визначення психофізіологічних процесів і станів; 

• заходи професійного психофізіологічного відбору; 

• основи психічного і фізичного здоров’я; 

• зміст психогігієни і психопрофілактики. 
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Абітурієнт повинен вміти: 

 

• систематизувати надбані психологічні знання, встановлювати їх 

взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами психолого-

педагогічного циклу; 

• вільно володіти психологічними термінами; 

• самостійно працювати з науковою літературою; 

• враховувати загальні закономірності психічної діяльності людини; 

• діагностувати закономірності прояву пізнавальної сфери, емоційно-

мотиваційної та вольової сфер особистості; 

• застосовувати методи статистичного аналізу для обробки кількісних 

даних в ході дослідження; 

• прогнозувати розвиток психічних процесів; 

• використовувати методи психологічного дослідження у практичній 

діяльності. 

 



ІІІ. Перелік питань з окремих дисциплін для підготовки до вступних 

випробувань. 

Предмет та завдання соціальної психології. Теорії особистості в 

соціальній психології. Структура міжособистісних стосунків в малій групі. 

Соціалізація та розвиток особистості в умовах діяльності. Дослідження 

соціометричного статусу особистості в групі. Проблема спілкування в 

соціальній психології. Засоби комунікації. Соціально-психологічна структура 

конфлікту. Психологічна діагностика та конструктивне вирішення конфліктів. 

Вивчення типових способів реагування на конфліктну ситуацію. Проблема 

групи в соціальній психології. Психологічна характеристика великих 

соціальних груп. Класифікація малих соціальних груп. Психологічна 

характеристика лідерів у соціальних групах. Соціально-психологічні теорії 

лідерства. 

Предмет юридичної психології. Делінквінтна поведінка. Типологія 

злочинців. Галузі юридичної психології. Віктимна поведінка. Судова 

експертиза. Правова поведінка та правопорушення. Пенітенціарна психологія.  

Об’єкта та предмет психології праці. Мотивація діяльності. 

Профорієнтація та профвідбір. Профорієнтаційна діагностика. Види дій. 

Провідні види діяльності. Працездатність та втома.  

Предмет загальної психодіагностики. Тести та їх види. Шкали та їх види. 

Метод шкалювання. Оцінка надійності тестів. Психодіагностичні підходи. 

Поняття про психологічний діагноз. Етапи психологічного дослідження. 

Пілотажне дослження. Вибірка та генеральна сукупність. Валідність, 

репрезентативність, надійність тестів. Шкали інтелекту. Особистісні 

опитувальники.  

Предмет клінічної психології. Поняття про психічне здоров’я. Критерії 

психічного здоров’я. Внутрішня картина хвороби. Стрес, дистрес, еустрес. 

Неврози та психози. Адиктивна поведінка. Психотичний та непсихотичний 

рівень захворювання. Психосоматика. Копінг-стратегії.  
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Принципи диференційної психології. Гуманістична парадигма 

диференційної психології. Психометрія. Індивідуальні розбіжності. 

Психографія. Ідеографічний метод. 
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