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І. Загальні положення. 

Вступний екзамен для зарахування на перший курс магістратури 

спеціальності «Психологія» включає тематику основних питань з дисциплін 

«Вікова психологія», «Експериментальна психологія», «Соціальна 

психологія», «Психологія особистості», «Психодіагностика» та 

«Психокорекція». Дані курси є базовими у програмі підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму «Психологія», вивчаються 

впродовж 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 питанняпсихології 

особистості,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; 

принципи організації діяльності в системі «людина – людина».  
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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. 

Фаховий іспит відбуватиметься з використанням дистанційних технологій 

навчання відповідно до Порядку  прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

№392 від 27 квітня 2022 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

від 03.05.2022  р. за №487/37823 зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02 травня 2022 року №400 та Правил прийому  до 

ТНУ 2022 р. 

Вступні випробування проводяться  виключно українською мовою. 

Нараховування балів відбувається наступним чином: 8 балів за кожну 

правильну відповідь на тестові питання, за кожне теоретичне питання можна 

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

 

● основні проблемита 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; 

● теоретичні та емпіричні моделі особистості, можливості та перспективи їх 

застосування в практичній роботі; 

● основні психологічні теорії особистості: психодинамічна, гуманістична, 

диспозиційна, соціально-когнітивна та інші; 

● вимірювання психічних явищ через суб'єктивне оцінювання психічних 

процесів; 

● загально-психологічні основи психодіагностичної діяльності; 

● соціально-психологічне підґрунтя психокорекційної діяльності; 

● сучасний стан та вимоги до проведення психологічних досліджень; 

● предмет, завдання і методи вікової психології; 

● сучасні психологічні теорії і концепції психічного розвитку; 

● загальні закономірності розвитку психіки людини: умови, чинники, рушійні 

сили; особливості пізнавальних процесів, емоційно-вольової, мотиваційної 

сфер; 

● вікові особливості людей різного віку та психологічні умови їх розвитку 

(соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, психологічні новоутворення 

і вікові кризи); 

● основні напрями в зарубіжній  та вітчизняній психокорекційній  практиці; 

● знати теоретичні основи корекційної роботи, способи корекції тощо; 

● особливості та механізми психокорекції в різні вікові періоди. 
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Абітурієнт повинен вміти: 

 

● вільно володіти психологічними термінами; 

● враховувати загальні закономірності психічної діяльності людини; 

● застосовувати адекватні до проблем особистості психологічні знання з 

метою пояснення і прогнозування розвитку особистості; 

● застосовувати  знання до виявлення особистих проблем та можливих 

причин відхилень в розвитку та поведінки особистості, вибору адекватних 

методів саморозвитку й самовдосконалення; 

● застосовувати методи статистичного аналізу для обробки кількісних даних в 

ході дослідження; 

● застосовувати на практиці дані експериментальної психології, які 

відповідають сучасним умовам життя; 

● прогнозувати розвиток психічних процесів; 

● використовувати методи психологічного дослідження у практичній 

діяльності; 

● розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань; 

● застосовувати отримані знання з вікової психології для організації 

діяльності і спілкування, створення умов для ефективного психічного 

розвитку людей різного віку; 

● володіти конкретними методами і методиками психокорекції. 

 



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. 

Предметпсихології особистості. Аналіз поняття та структура  

особистості.Методи дослідження особистості в психології. Фактори та механізм 

розвитку особистості. Поняття «розвиток» і «формування» особистості. Теорії 

особистості. Погляди сучасних вчених на психологічну природу особистості. 

Предмет вивчення вікової психології. Поняття «вік», характеристика 

психологічного віку. Особливості та закономірності психічного розвитку. 

Теорії психічного розвитку та їх загальна характеристика. Детермінанти і 

рушійні сили психічного розвитку. Роль діяльності та спілкування у психічному 

розвитку людини. Розвиток і навчання. Поняття періоду психічного розвитку. 

Сензитивні періоди розвитку. Кризи і критичні періоди розвитку. Принципи і 

критерії вікової періодизації психічного розвитку людини. Різні підходи до 

вікової періодизації психічного розвитку. 

Принципи вивчення розвитку психіки людини. Методи психології вікової, її 

класифікація та загальна характеристика. Основні вимоги до організації та 

проведення психологічного дослідження дітей. 

Предметекспериментальної психології. Алгоритми планування та організації 

експериментального дослідження психічних категорій. Основні критерії 

інтерпретацій отриманих даних із подальшою побудовою наукового знання у 

сфері психології.  
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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 

дослідження. Вибірка та генеральна сукупність. Валідність, репрезентативність, 

надійність тестів. Шкали інтелекту. Особистісні опитувальники.  

Предмет психокорекції.Основні напрямки психокорекції в зарубіжній та 

вітчизняній практиці. Методи практичної корекції. Методи поведінкової 

корекції. Індивідуальна та групова психокорекція. Психокорекція дитячо-

батьківських і сімейних відносин. 
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