
1 
 

       
  

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою,  

Білоцерківського інституту неперервної  

професійної освіти 

«31» березня 2021 

 

Введено в дію наказом директорки 

Білоцерківського інституту неперервної  

професійної освіти 

 від 01 квітня 2021 № 01-01/31 – О.Д. 

 

Директорка                            В.В. Сидоренко 

 

 
 

ПРОГРАМА 

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

ІЗ ПСИХОЛОГІЇ 

 
 

Освітній рівень              перший: бакалаврський 

Галузь знань                   05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність                 053 Психологія 

На базі ОР                        «Молодший спеціаліст» 
Освітня програма             Психологія 

 
 

 
 

 
 
 

 
Київ  2021 



2 
 

 

УДК 159.9 
 

Автор-укладач: 
Лукіянчук Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, доцент. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Схвалено  
На засіданні кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО 

протокол № від «03» березня 2021 
 

В.о. завідувача кафедри       В.Є. Харагірло 
 
 

 
 
 

 
 

 
Схвалено рішенням Відбіркової комісії Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти «19» березня 2021, протокол №4. 
 

 
Голова Відбіркової комісії                           В.В. Сидоренко 

 

Секретар Відбіркової комісії     А.Б. Єрмоленко 

 



3 
 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програму додаткового вступного випробування зі спеціальності 053 
Психологія розроблено на основі базується на державному стандарті фахової 

передвищої освіти.  
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань вступників на основі рівня, молодшого спеціаліста 

/молодшого бакалавра здобутого за іншою спеціальністю (напрямом 
підготовки) під час вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальністю 053 Психологія.  
Мета додаткового вступного випробування - перевірка рівня 

теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів та визначення рівня фахової 
підготовки, виявлення рівня знань з психології, які навчалися за іншими 

спеціальностями, їх підготовленість до засвоєння психологічних дисциплін, 
які будуть вивчатися. 

Співбесіда зі спеціальності 053 «Психологія» передбачає знання таких 
базової навчальної дисципліни «Загальна психологія». 

 
ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Форма додаткового вступного випробування: вступне випробування 

проводиться у формі співбесіди. 

Вступник отримує для відповіді аркуш співбесіди, в якому визначені два 
питання з наведеного в програмі переліку. 

Додаткове вступне випробування (співбесіда) має на меті визначення 
рівня базової теоретичної підготовки вступника з подальшим допуском до 

складання фахового вступного випробування для навчання за першим  
(бакалаврським) рівнем вищої освіти.  

Під час проведення додаткового вступного випробування (співбесіди) не 
допускається користування електронними приладами, підручниками, 

навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено 
рішенням Відбіркової комісії. У разі використання вступником під час 

додаткового вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому 
числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що 
складається акт. У разі використання заборонених джерел абітурієнт, на 

вимогу члена предметної комісії, залишає аудиторію та одержує загальну 
нульову оцінку. 

Оцінювання знань з додаткового вступного випробування (співбесіди) 
здійснюється за критеріями «рекомендовано (оцінюється за шкалою від 100 до 

200 балів)»/«не рекомендовано (оцінюється за шкалою від 0 до 99 балів)». У 
випадку, якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він втрачає 

право брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю. 
Під час співбесіди вступники для отримання висновку 

«рекомендований» повинні показати знання з основних психологічних  
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питань, які визначені у переліку питань до співбесіди. Вступники одержують 
висновок «не рекомендований», якщо вони не знають відповіді, або мають 

недостатні знання з основних питань психології, які визначені у переліку 
питань до співбесіди. 
 

 
 

Критерій оцінювання за вступним фаховим випробуванням 
(співбесідою) 

 

Оцінка в 
національній 

системі 

Визначення 

Рекомендовано Відповіді на запитання правильні, у повному об’ємі, 
обґрунтовані з незначною кількістю помилок, які не 

впливають на якість відповіді 

Не рекомендовано Потрібно серйозно допрацювати матеріал,                 

неґрунтовна підготовка 

 

Вступники, які не з’явились на додаткове вступне випробування 
(співбесіду) без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у 

подальших іспитах і конкурсі не допускаються.  
 

 
ІІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО  

ВИПРОБУВАННЯ 
 

Психологія як наука про закономірності виникнення і функціонування 

психіки. Місце психології в системі наук про людину. Основні напрями 
психологічної науки: психоаналіз, гуманістична психологія, біхевіоризм, 

когнітивна психологія, трансперсональна психологія та ін. Методологічні 
принципи психології: принцип детермінізму, єдності свідомості і діяльності, 

розвитку, об’єктивності, системного підходу та їх втілення в методах 
психології. Основні методи психології: спостереження і експеримент. 

Допоміжні методи психології: опитування (анкетування і інтерв’ю), 
тестування, вивчення продуктів діяльності.  

Поняття про особистість. Індивід, особистість, індивідуальність, суб’єкт 

як характеристики людини. Психологічна специфіка особистості: усталеність, 
цілісність, активність. Структура особистості. Рушійні сили розвитку 

особистості: різні психологічні підходи.  
Самосвідомість особистості: зміст і структура. «Я-концепція» 

особистості. «Я-образ» як сукупність уявлень особистості про себе. 
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Самооцінка і рівень домагань як центральні характеристики самосвідомості 
особистості. Механізми та шляхи розвитку самосвідомості.  

Мотиваційна сфера особистості. Потреби і мотиви. Мотивація. 
Спрямованість особистості: зміст, види, форми прояву. Умови розвитку 
мотивації особистості.  

Загальна характеристика когнітивної сфери особистості. Увага і її 
характеристики. Види уваги. Можливості управління увагою.  

Чуттєві форми пізнання дійсності: відчуття і сприйняття. Види і 
властивості відчуттів. Сприйняття і його характеристики. Апперцепція. 

Спостереження як цілеспрямоване сприйняття. Умови розвитку чуттєвих 
форм пізнання дійсності.  

Пам’ять і її види. Процеси пам’яті. Умови підвищення продуктивності 
пам’яті.  

Логічні форми пізнання дійсності: мислення і уява. Властивості 
мислення. Операції і види мислення. Засоби активізації мислення. Уява: зміст 

і види. Прийоми створення нових образів уяви. Уява і творчість. Умови 
розвитку уяви.  

Емоційно-вольова сфера особистості. Емоції і почуття. Види почуттів. 
Емоційна культура особистості: зміст і умови розвитку. Воля як психічний 
процес. Структура вольового акту. Вольові якості особистості і їх розвиток. 

Локус контролю.  
Особливості поведінки особистості: темперамент і характер. 

Темперамент як динамічний бік поведінки: зміст і основні теорії. Типи 
темпераменту. Вплив темпераменту на успішність навчання і діяльності. 

Індивідуальний стиль діяльності. Темперамент і характер.  
Структура характеру. Риси характеру. Акцентуації характеру. 

Формування і самовиховання характеру.  
Здібності як умова успішного здійснення діяльності. Природні 

передумови формування здібностей (задатки). Види здібностей. Рівні розвитку 
здібностей. Обдарованість, талант, геніальність.  

Діяльність як цілеспрямована і усвідомлена активність особистості. 
Структура діяльності: цілі, мотиви, дії. Дії і операції. Складові і засоби дій. 
Уміння й навички. Види діяльності: праця, спілкування, гра.  
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