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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Для професіогенезу психолога необхідно забезпечити системність, 
науковий універсалізм у його особистісній та професійній підготовці. Фахівці, 

які отримали освітній ступінь бакалавра і бажають продовжити професійну 
підготовку, повинні володіти комплексом фахових та особистісних 

компетенцій, які допоможуть їм бути успішними в процесі професійного 
становлення на магістерському рівні вищої освіти за спеціальністю 053 

«Психологія».  
Для забезпечення наступності у підготовці магістрів із психології як галузі 

теоретичних досліджень та розробки і впровадження практичних 
психотехнологій і психотехнік у системі «людина-людина» здійснюється 

інтеграція навчальних планів та програм, які спрямовані на забезпечення 
високої ефективності майбутньої професійної діяльності.  

Програма фахового випробування для отримання освітнього ступеня 

магістра за спеціальністю 053 «Психологія» базується на державному 
стандарті освіти з підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки  спеціальності 053 
«Психологія» (освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна 

характеристика фахівця), навчальному плані підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 053 «Психологія», затвердженому у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти відповідних навчальних програмах. 
Вона включає питання з базових дисциплін, які входять до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. 
Зміст програми охоплює в повному обсязі основні категорії, поняття, 

терміни та факти психології, передбачає чітке структурування і розподіл 
навчального матеріалу за основними розділами: «Загальна психологія», 
«Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Психологія праці», 

«Психодіагностика», «Експериментальна психологія», «Патопсихологія», 
«Юридична психологія». 

Мета фахового випробування з психології - з’ясувати рівень теоретичних 
знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання 

на освітньому ступені/рівні бакалавр/ спеціаліста/магістра з метою 
формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на 

навчання за освітнім ступенем магістра спеціальності 053 «Психологія» в 
межах ліцензованого обсягу. 

Отриманні вступником результати засвідчують рівень його знань, 
розвиток ключових компетентностей та встановлює відповідність можливості 

навчатися на магістерському рівні вищої за спеціальністю 053 «Психологія». 
 

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Таким чином, вступник спеціальності 053 «Психологія» повинен мати 

теоретичні знання з базових курсів психології та сформовані компетентності з 
прикладних навчальних дисциплін, обсяг яких визначається змістом 

запропонованої програми. 
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Вступне випробування проводиться у формі письмового іспиту   

Тривалість підготовки – 1 година 20 хв. 
Критерії оцінювання: завдання оцінюється за 200 бальною шкалою.  

Вступник одержує варіант завдання, який містить 40 тестових завдань, 
для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей.  

Вступнику необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 
і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді.  
За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями.  
Вірне виконання усіх тестових завдань оцінюється в 200 балів. Кількість 

балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 5. Відсутність 
правильної відповіді оцінюється в 0 балів. 

До участі у конкурсі не допускається (1-99 балів), якщо абітурієнт 
виявив такі знання та вміння: не знає значної частини програмного матер іалу, 
допускає суттєві помилки при висвітленні понять. 

 
 

ІІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ФАХОВОГО  
ВИПРОБУВАННЯ 

 
 

Розділ 1. Загальна психологія 
 

Психологія як наука, її предмет і завдання. Сучасна система 
психологічних знань, міжпредметні зв’язки психології. Основні напрямки 

психології та сучасні тенденції її розвитку. Поняття психіки та свідомості, їх 
диференціація та співвідношення. Свідомість як вища форма відображення. 
Функції, структура та фактори формування свідомості. Самосвідомість, її 

функції та структура. Образ «Я», його склад та призначення. Самооцінка, її 
види та механізми формування. Загальна психологічна характеристика 

діяльності, її структура і види. Характеристика базових психологічних 
результатів діяльності. Онтогенетичні види діяльності людини. 

Відчуття та сприймання, їх функції, структура та властивості. Основні 
сенсорні та перцептивні властивості людини. Пам’ять, її призначення та теорії 

функціонуваня. Характеристика видів і процесів пам’яті. Індивідуальні 
мнемічні властивості людини. Мислення як пізнавальний процес, його функції 

та операції. Основні форми та види мислення. Індивідуальні якості мислення 
людини. Емоції та почуття як вияви афективної сфери особистості, їх функції 

та різновиди. Основні форми переживання емоційних станів людиною. 
Поняття афективної культури особистості та її формування. Воля як 

психологічна категорія, її функції. Вольові дії та якості особистості. 
Механізми формування вольової регуляції особистості. 

Темперамент, його фізіологічні основи та властивості. Характеристика 

базових типів темпераментів. Поняття про характер як базову властивість 
особистості. Структура рис характеру. Проблема індивідуального та типового 
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в характері людини. Фактори та вікова динаміка формування характеру. 

Поняття про здібності та задатки. Теорії детермінації здібностей. Види, рівні 
та фактори розвитку здібностей. 

Поняття про особистість. Співвідношення понять індивід, особистість, 
індивідуальність. Основні підходи до вивчення особистості. Структура 

особистості. Концепція З. Фрейда. Основні положення гештальттеорії та 
біхевіоризму. Становлення гуманістичної психології. Основні принципи 

гуманістичної психології. Поняття самоактуалізації. 
Самосвідомість особистості. Образ “Я”, “Я-концепція”. Самооцінка 

особистості, її роль в становленні самосвідомості. Розвиток особистості. 
Активність особистості та її джерела. Поняття про потреби, мотиви, 

інтереси. Зовнішнє та внутрішнє спонукання. Закони існування потреб. 
Класифікація потреб. Взаємозв’язок потреб і мотивів. Мотиви та цілі 

діяльності. Класифікація мотивів поведінки й діяльності особистості. 
Спрямованість особистості. Настанови особистості, особливості їх 
формування. 

Психологічні основи діяльності та спілкування особистості.  Сутність 
діяльності. Поняття про дію. Внутрішня психічна діяльність. Інтеріоризація. 

Екстеріоризація. Їх сутність та роль в психічній діяльності людини. 
Психологічна структура діяльності. Засоби діяльності, процес їх засвоєння. 

Основні види діяльності. Навички. Уміння. Звички. 
Сутність спілкування. Функції та структура спілкування. Аспекти 

спілкування. Засоби спілкування. Різновиди спілкування. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Дубравська Д. М. Основи психології : навч. посіб. Львів: Світ, 
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2. Лукіянчук А.М. Розвиток критичного мислення учнів: методичні 

рекомендації : Біла Церква Біла Церква : БІНПО УМО, 2018. – 73 с. 
3. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія : навч. 
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пед. навч. закл.] [3-тє вид., стер.]. К. : Вища школа, 2004. 487 с. 

5. Сергєєнкова О.П. Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. 
Загальна психологія: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 296 с.  

6. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. Загальна 
психологія : навч. посіб. К.: Просвіта, 2005. 464 с. 

7. Цимбалюк І. М., Яницька О. Ю. Загальна психологія. Модульно - 
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2004. 215 с. 
 

Розділ 2. Вікова психологія 
Психічний розвиток людини, його показники й особливості. 

Характеристика чинників психічного розвитку. Поняття психологічного віку 
людини. Аналіз вітчизняних теорій психічного розвитку дитини. Концепції 
психічного розвитку дитини: біогенетичні та соціогенетичні напрямки. 
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Загальна характеристика психічного розвитку немовлят. Особливості 

психічного розвитку дитини в ранньому дитинстві. Специфіка становлення 
особистості в період раннього дитинства. Психічний розвиток дитини в 

молодшому шкільному віці. Роль учіння молодших школярів для формування 
їх пізнавальних і особистісних якостей. Початкова шкільна дезадаптація: 

причини, ознаки і способи корекції. Роль дошкільного періоду в процесі 
становлення особистості. Психологічні особливості дошкільнят. Шкільна 

зрілість дошкільнят, її зміст та особливості формування. Психічний розвиток 
підлітків. Специфіка взаємин підлітків з дорослими та ровесниками. 

Психологічні аспекти важковиховуваності підлітків. Психологічні 
особливості юнацтва. Інтелектуальні та особистісні зміни в юнацькому 

періоді. Характеристика самовизначення як центрального психічного прояву 
юнацтва. 

Психологічні особливості раннього дорослого віку. Самореалізація 
особистості в сімейній та професійній сферах. Типові психологічні кризи 
ранньої дорослості. Функціонування психіки людини періоду середньої 

дорослості. Криза середини життя: детермінація та симптоматика. 
Особистісні зміни в середньому дорослому віці. Психологічні особливості 

людей похилого віку. Проблема збереження особистісної ідентичності та 
специфіка соціальних взаємин в пізньому дорослому віці. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Кравець Р.С. Вікова психологія : навчальнй посібник К.: Алерта, 
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2. Лукіянчук  А.М.  Психологічні основи професійного становлення 
та розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: 

навчально-методичний посібник. Вид  2-ге, поробл. доповн, Біла  Церква : 
БІНПО, 2020. 139 с. 

3. Павелків Р.В. Вікова психологія : підручник. К. : Кондор, 2015. 
469. 

4. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. [для 

студ. ВНЗ] Суми : Університетська книга, 2007. 330 с. 
5. Савчин М. В., Василенко Л.П. Вікова психологія: навч. посіб. 

[2-ге вид., стер.]. К. : Академвидав, 2009. 359 с. 
6. Сергєєнкова О.П. Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. 

Вікова психологія: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012 384 с.  

7. Скрипченко О.В., Скрипченко О.В., Долинська Л.В., 

Огороднійчук З.В. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. [для студ. 
ВНЗ] / та ін. [вид. 2-ге, доп.]. К.: Каравела, 2008. 399 с. 

 
Розділ 3. Соціальна психологія 

 
Підходи до психологічного тлумачення особистості, її структури та 

чинників формування. Зміст, механізми та інститути соціалізації особистості. 

Етапи та структура процесу соціалізації. Засвоєння гендерних ролей. Чинники 
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тендерної соціалізації особистості. Соціально-психологічної дезадаптації 

особистості. 
Поняття спілкування, його зміст, цілі та функції. Види спілкування. 

Стратегії міжособистісного спілкування. Комунікативна та перцептивна 
сторони спілкування. Механізми взаєморозуміння. Бар’єри взаєморозуміння. 

Вербальна та невербальна комунікація. Чинники ефективності спілкування. 
Підходи до проблеми взаємодії в соціальній психології. Взаємодія і 

спільна діяльність. Види міжособистісної взаємодії. Деструктивні форми 
взаємодії, їх різновиди. Взаємозв’язок агресії і культури. Сутність конфлікту. 

Види конфліктів у міжособистісній взаємодії та причини їх виникнення. 
Динаміка конфлікту. Стратегії поведінки учасників конфлікту. Альтруїстична 

поведінка у взаємодії, її мотивація та наслідки. Природа альтруїстичної 
поведінка. Специфіка соціальної взаємодії на рівні дружби. Дружба людей на 

різних етапах життєвого циклу. Загальна характеристика міжособистісного 
впливу. Механізми міжособистісних впливів та способи захисту від 
негативних впливів. Види психологічного впливу. 

Поняття малих соціальних груп та підходи до їх класифікації. Соціально 
- психологічні характеристики малої соціальної групи та структуру 

взаємовідносин у ній. Сім’я як соціальний інститут. Функції та специфіка 
сімейного спілкування. Прийняття групового рішення. Відмінності між 

груповими та індивідуальними рішеннями. Поняття «групова динаміка» та 
«групові процеси». Механізми групової динаміки. Поняття «керівник» та 

«лідер». Теорії лідерства. Етапи входження особистості в групу. Детермінанти 
конформності та рівні конформної поведінки людини. Сутність, функції та 

структуру соціальної установки. Особливості взаємозв’язку соціальної 
установки та поведінки особистості. 

Класифікація великих соціальних груп. Ознаки та структура великих 
соціальних груп. Натовп, маса, публіка. Поняття «етнічні групи», 
«національна свідомість» та «національний характер». Психологічні 

особливості українського національного характеру. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О.Соціальна 

психологія : навч.-метод. посіб. К.: Каравела, 2009. 216 с.  
2. Волянська О.В, Ніколаєвська А.М. Соціальна психологія: навч. 

посіб. К. : Знання, 2008. 275 с.  
3. Москаленко В.В. Соціальна психологія: підручник [вид. 2-ге, 

виправ. та доп.]. К.: Центр учбової літератури, 2008. 688 с. 
4. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : навч. посіб. К. : 

Академвидав, 2005. 448 с.  
5. Соціальна психологія в Україні: Довідник / АПН України; 

Інститут соціальної та політичної психології / М. М. Слюсаревський [ред.]; 
Л.П. Булах [упоряд.].  К.: Міленіум, 2004 195 с.  

 

Розділ 4. Психологія праці 
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Причини виділення психології праці в самостійну науку. Об'єкт, 

предмет і основні завдання психології праці на сучасному етапі. Сучасні 
концепції психології праці. Зв'язок психології праці з іншими науками 

(загальна психологія, психофізіологія, інженерна психологія, ергономіка). 
Методи психології праці. Класифікація методів психології праці. Трудовий 

метод. 
Основні структурні компоненти суб'єкта праці. Психофізіологічні 

характеристики працюючої людини. Психологічний аналіз діяльності. 
Мотиви і цілі діяльності. Планування і регуляція діяльності. Види і структура 

дій. Сенсорні і сенсорно-перцептивні процеси в праці. Увага, його 
властивості. Професійна увага. Психомоторіка, сенсрмоторні процеси, рухи, 

що управляють. 
Ухвалення рішень в трудовій діяльності. Психологічні чинники і умови 

прийняття і реалізації рішень. Типологія рішень. Основні підсистеми 
трудового поста. Формула професії. Аналіз трудової діяльності. Особливості 
професійної діяльності в ергатичних системах. Класифікація професій за Є.А. 

Климовим і Дж. Холландом. 
Професіографія – психологічне вивчення професій. Структура 

професіограми і її основні розділи. Структура психограми. Порівняльний 
аналіз інформаційної і аналітичної професіограм. Психічні функціональні 

стани в праці. Показники психічних функціональних станів. Характеристика 
психічних функціональних станів. Стан монотонії, стомлення, психічної 

напруги, готовності до діяльності. Психічна напруженість і стрес. Вплив 
функціональних станів на характеристики діяльності.  

Організація раціональних режимів праці і відпочинку. Цикли 
працездатності. Проблема професійної орієнтації. Структура особистісного 

професійного плану в системі професійної орієнтації.  
Структура і джерела професійної інформації. Професійне 

самовизначення. Професійне консультування: історія, методи і види. 

Структура професійного навчання і підготовки фахівців. Психологічні 
особливості професійного відбору фахівців. Технологія професійного відбору. 

Зміст психологічного відбору. 
Професійна адаптація фахівця і професійна реабілітація. Первинна і 

вторинна професійна адаптація. Психологічні особливості вторинної 
професійної адаптації. Професійний розвиток особистості. Професійна кар'єра 

фахівця. Види кар'єрного розвитку фахівця. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Баклицький І.О. Психологія праці: підручник. 2-евид., перероб. і доп. 
К.: Знання, 2008.  655 с. 

2. Горго Ю.П. Психофізіологія (прикладні аспекти): навчальний 
посібник. К.: МАУП, 1999. 128 с.: іл.  Бібліограф.: с. 121-122. 

3. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: підручник. К.: 

КНЕУ, 2003. 367 с. 
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4. Кириченко В. В. Психологічні основи професійної адаптації та 

вибору професії : Навчальний посібник.  Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 
2015. 110 с. 

5. Кириченко В.В. Мазяр О.В. Психологія праці : модульний курс. 
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 190 с 

6. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного 
фахівця: монографія.К.: «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. 200 с.  

7. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів 
вищих навчальних закладів. 2-е вид., випр. та доп. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. 

– 400 с. 
8. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників : методичні рекомендації : Біла Церква : БІНПО ДЗВО УМО, 
2020. – 46 с. 

9. Лукіянчук  А.М.  Психологічні основи професійного становлення  та 
розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: 
навчально-методичний  посібник. Вид  2-ге, поробл. доповн, Біла  Церква : 

БІНПО, 2020. 139 с. 
 
 

Розділ 5. Психодіагностика 
 

Психодіагностика як науку: предмет, завдання, складові, функції. 

Основні принципи психодіагностики та правила використання 
психодіагностичних методик. Морально-етичні норми проведення 
психологічного діагностування. Загальна характеристика методів 

психодіагностики та підходи до їх класифікації. Умови організації 
психодіагностичного обстеження. Специфіка психодіагностичної роботи з 

різними віковими категоріями дітей. Характеристика змінних мети 
обстеження, особистості досліджуваного, особистості психолога та 

ситуативної змінної. Сутність психологічного діагнозу. Рівні психологічного 
діагнозу: симптоматичний, етіологічний, типологічний. Ситуації 

психодіагностики. Вимоги до психометричної підготовки психолога. Способи 
оцінки валідності психодіагностичних методик та прийоми перевірки їх 

надійності. 
Об’єктивний, суб’єктивний і проективний діагностичні підходи. 

Поняття «тест». Основні вимоги до використання психодіагностичних тестів, 
правила організації й проведення тестування. Специфіка проективної 
психодіагностики, її переваги та недоліки. Види проективних методик та 

особливості їх використання. Поняття психологічного експерименту, його 
особливості та види. Стандартизовані самозвіти (тести-опитувальники, 

відкриті опитувальники, шкальні техніки). Причини невірогідності самозвітів. 
Основні проблеми конструювання та використання особистісних 

опитувальників. Найвідоміші типологічні опитувальники. Характеристика 
основних напрямків психодіагностичної роботи в трудових організаціях 

підприємства. Психодіагностика в психоконсультативній практиці. 
Психодіагностика міжособистісних відносин. Специфіка діагностики 

психологічного клімату та рівня розвитку малої соціальної групи. Основи 
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професійної психодіагностики. Методики діагностики мотиваційної сфери та 

спрямованості особистості. 
Характеристика найбільш відомих методик діагностики інтелекту. 

Особливості діагностики самоставлення особистості. Основні класи методик 
психодіагностики самосвідомості. Особливості діагностики порушень 

розвитку та емоційно- особистісної дезадаптації. Зміст та засоби діагностики 
емоційно -вольової сфери. Наукові напрямки психологічних досліджень, їх 

типологія та ознаки. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Галян І.М. Психодагностика : навчальний посібник. К : 

Академвидав, 2011. 464 с. 
2. Корольчук М. С, Осьодло В.І. Психодіагностика: навч. посіб. 

[для студ. вищих навч. закл.] К. : Ельга; Ніка-Центр, 2004. 399 с. 
3. Лукіянчук А.М. Психодіагностика професійної ідентичності 

майбутніх вчителів: методичні рекомендації : БЦФ ТОВ "Дельфін", 2010.  45 с. 

4. Психодіагностика / Л. Терлецька [упоряд.], О. Главник 
[упоряд.]. - К.: Шкільний світ, 2002. - 112 с. 

5. Скребець В. О. Основи психодіагностики: навч. посіб. [для студ. 
вищ. навч. закл.] К. : Слово, 2003. 192 с. 

 
Розділ 6. Юридична психологія 

 
Соціалізація індивіда та її роль у розвитку правосвідомості. Поняття про 

соціалізацію. Етапи соціалізації та формування нових психічних утворень  на 
кожному із етапів, які впливають на сприйняття та поведінку особистості. 

Правосвідомість – як форма суспільної свідомості.  
Особистість юриста та професійний аспект його діяльності. Професія 

юриста у різних проявах на прикладах. Особливості слідчої, судової, 
адвокатської та прокурорської діяльності. Набір специфічних психічних 
якостей та їх поєднання у роботі юриста. Поняття про професіограму в 

юридичній психології. 
Кримінальна психологія. Психологія злочину.  Детермінанти злочинної 

поведінки неповнолітніх. Поняття «віктимності». Причини та можливі 
наслідки поведінки жертви. Проблемне дитинство і соціальні умови як 

первинні фактори віктимної поведінки. Психологічний портрет потерпілого та 
профілактика схильності до віктимної поведінки. Психологічні аспекти 

роботи слідчого, адвоката, судді. Загальна характеристикапсихологічних 
особливостей слідчої та адвокатської діяльності. Особливості мислення судді, 

адвоката та слідчого.  
Психологія судового процесу. Судово-психологічна експертиза. 

Загальний предмет судово-психологічної експертизи (СПЕ). Приводи для 
обов’язкового призначення судово-психологічної експертизи та постановка 
питань до СПЕ. Компетенція СПЕ. Завдання СПЕ. Види 

судово-психологічних експертиз.  
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Виправно-трудова та корекційна психологія. Завдання 

виправно-трудової психології. Ресоціалізація і корекція поведінки 
засуджених. Психологічні основи процесу перевиховання засуджених. 

Динаміка особистості засуджених і виховний процес. Колективи засуджених і 
їх психологічна характеристика. Профілактика кримінальної поведінки.  

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності : 

нав-чальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2007. 272 с.  
2. Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. — Л: Новий світ, 2000.  

К.: Каравела, 2002. 376 с. 
3. Бочелюк В. Й. Юридична психологія : навч. посібн. К. : Центр учбової 

літератури – 2010. – 336 с. 
4. Коновалова В.О. Юридична психологія / В.О.Коновалова, 

В.Ю.Шепітько.-Х.: «Право», 2008. 240с. 

5. Мартинюк І. А. Юридична психологія : метод. посіб. [для студентів 
заочної форми навчання напряму підготовки “Право”] К. : НУБіПУ, 2011. 32 с. 

6. Юридична психологія: Підручник / За заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. 
Моісеєва. К.: КНТ, 2007. 

 
Розділ 7. Патопсихологія 

 
Патопсихологія: предмет і завдання. Загальне поняття про 

патопсихологію, її завдання та значення. Поняття про психічну патологію. 
Зв’язок патопсихології з іншими галузями наукового знання та практики. 

Принципи патопсихологічних досліджень. Види спеціальностей, яким 
потрібні знання патопсихології. 

Поняття норми і патології в клінічній психології. Клінічний підхід у 
вирішені проблем діагностики та психологічної допомоги дорослим, дітям у 

сфері виховання та освіти, трудової і соціальної реабілітації літніх людей, 
інвалідів, інших нужденних. Поняття «здоров'я» і «хвороба» як рівень норми і 

патології. Функціональні , соціальні та індивідуальні норми. Базові критерії 
визначення психічного розладу. Тяжкі психічні порушення та їх лікування. 

Загальне уявлення про найбільш поширені психічні захворювання. 
Порушення психічних процесів. Патологічні зміни відчуттів. 

Патологічні зміни сприймання: ейдетизм, ілюзії, галюцинації, дереалізаційні і 
деперсоналізаційні порушення сприймання, агнозії. 

Патологічні прояви уваги як психічного процесу: нестійкість, 

недостатня концентрація, порушення розподілу уваги, сповільненість 
переключення уваги, розсіяність уваги. Синдром дефіциту уваги.  

Розлади пам’яті: амнезії (конфабуляції, псевдоремінісценції, 
криптомнезії), парамнезії. 

Розлади мовлення. Групи порушень мислення: порушення операційної 
сторони мислення, особистісного компоненту мислення, динаміки 

мислительних процесів, процесу саморегуляції пізнавальної діяльності. 
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Основні прояви порушень мислення: конкретність, різноплановість, зниження 

критичності і саморегуляції, лабільність та інертність мислення, прискорення 
і сповільнення мислення, стрибки «ідей», ментизм, шперрунг, розірваність, 

зісковзування, беззв’язність, інкогеренція, вербігерація, різноплановість, 
обставинність, персервація, резонерство, нав’язливі ідеї, надцінні ідеї, ідеї 

маячення. 
Порушення інтелекту: деменція, розумова відсталість. Види афектів 

(фізіологічний, патологічний). Види стресів. Поняття психічної травми. 
Емоційні феномени: депресія, манія, ейфорія, дисфорія, апатія, паратимія, 

страх, тривога, туга, неспокій, почуття втрати відчуттів, амбівалентність, 
алекситимія, ангедонія. 

Порушення вольової діяльності: порушення структури мотивів, 
формування патологічних потреб і мотивів (анорексія, булімія, клептоманія, 

піроманія, дипсоманія, дромоманія). Розлади рухово-вольової сфери: 
гіпербулімія, гіпобулімія, кататонічний синдром. 

Порушення свідомості. Поняття свідомості. Критерії затьмареної 

свідомості. Приглушений стан свідомості. Деліріозне затьмарення свідомості. 
Онейроїдний (сновидний) стан свідомості. Сутінковий стан свідомості. 

Псевдодеменція. Деперсоналізація. 
Розлади особистості. Порушення опосередкованості та ієрархії мотивів. 

Порушення смислоутворення. Порушення підконтрольності поведінки. 
Вплив відхилень у психічному розвитку на формування особистості. 

Причини виникнення відхилень в особистісному розвитку. Первинні і 
вторинні дефекти. Часткові і загальні порушення розвитку. Порушення 

міжфункціональної взаємодії. 
Дисгармонійний розвиток особистості. Порушення емоційної регуляції 

як основа дисгармонійного розвитку. Психологічна структура психопатій. 
Невроз як прояв внутрішньо особистісного конфлікту. 

Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки».Понятя 

про девіантну поведінку. Способи взаємодії індивіда з реальністю 
(пристосування, боротьба, хворобливе протистояння, втеча від реальності, 

ігнорування). 
Типи девіантної поведінки. Делінквентна поведінка. Адиктивна 

поведінка. Особливості людей з адиктивними формами поведінки. 
Патохарактерологічний тип девіантної поведінки. Психопатологічний тип 

девіантної поведінки. Порушення психічного розвитку немовлят, дітей 
раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку. Порушення психічного 

розвитку у підлітковому віці, ранній юності, зрілому та похилому віці. Типові 
поведінкові реакції підлітків на ту чи іншу соціальну ситуацію, що містять у 

собі небезпеку переростання у «крайні психопатії». Реакція «опозиції». 
Реакція «імітації». Реакція «гіперкомпенсації». Реакція «емансипації». Реакція 

«групування». Синдром дисморфоманії.  
Типові психопатологічні феномени осіб похилого віку. Підвищена 

тривожність. Підозрілість і недовіра. Страх бути обдуреним. 

Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей. Підбір 
експериментальних методик. Схема патопсихологічного обстеження дитини 
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молодшого і середнього шкільного віку.  Роль даних про порушення у 

розвитку дитини в оптимізації навчально-виховного процесу.  
Счасні методи психологічної корекції та консультування. Цілі та 

принципи консультативно-корекційної роботи. Індивідуальна і групова 
психологічна корекція. Корекція страхів. Види корекційної допомоги дітям 

при порушеннях психічного розвитку. Психотренінг. 
Зміна соціальної ситуації розвитку дитини як один з методів 

психологічної корекції. Багатоаспектність проблеми зміни соціальної ситуації 
розвитку як спосіб психолого-педагогічної корекції особистісного розвитку 

підлітка. 
Спеціальні школи для дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку 

та поведінці.  
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Розділ 8. Експериментальна психологія 
 
Експериментальна психологія як галузь психологічної науки. 

Експериментальна психологія як галузь психологічної науки. Проблеми та 

перспективи сучасної експериментальної психології. Експериментальна 
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психологія як галузь область наукового знання. Методологія наукового 

дослідження. Наука як особливий спосіб діяльності людського суспільства.  
Методи математико-статистичного аналізу даних і якісного описування. 

Рівні методології. Етапи психологічного дослідження. Методи 
психологічного дослідження.  

Системний підхід у психологічному дослідженні. Методи 
психологічного дослідження. Експериментальний метод у психології. 

Експеримент у системі психологічного дослідження. Експеримент як 
нормативний метод емпіричної перевірки психологічних гіпотез. 

Психологічне вимірювання.  
Елементи теорії психологічних вимірів. Теорії вимірювання у 

психології. Методи психологічного вимірювання 
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