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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма атестації здобувачів вищої освіти включає в себе основні 

положення нормативних курсів, визначених стандартом підготовки студентів за 

освітнім рівнем «бакалавр» напряму 6.030103 – «Практична психологія». Обсяг 

програмного матеріалу з кожної дисципліни пропорційний кількості кредитів. 

Комплексний іспит перевіряє знання теоретичних основ загальної, вікової, 

соціальної, педагогічної психології, методів психотерапевтичної роботи та 

психодіагностики.  

Основна мета атестації здобувачів вищої освіти – виявлення 

теоретичної та практичної підготовки студентів до виконання обов’язків 

практичного психолога, опанування майбутніми фахівцями досягнень світової 

цивілізації в галузі психологічної науки, встановлення рівня сформованості у 

них дослідницьких умінь та навиків, розвиток умінь застосовувати набуті 

психологічні знання у процесі практичної роботи. 

Зміст атестації здобувачів вищої освіти охоплює навчальний матеріал з 

таких дисциплін: загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, 

педагогічна психологія, психодіагностика, методи психотерапевтичної роботи. 

Навчальний матеріал, який включено до змісту програми, базується на 

класичних психологічних теоріях видатних вітчизняних і зарубіжних учених, 

сучасних концепціях. Програма охоплює: основи теорії загальної психології та 

найважливіші теоретичні та практичні питання вікової психології; практичні 

завдання спрямовані на побудову експерименту, аналіз психологічного стану 

об’єкта, вибору адекватних методів особистості та ситуації методів 

психодіагностики. 

 Студент повинен знати предмет, задачі й міждисциплінарні зв’язки 

загальної психології, історію її становлення, основні теоретико-методологічні 

проблеми, фундаментальні психологічні поняття (індивідуально-психологічні 

властивості особистості, види психічних процесів), прикладні аспекти вікової 

психології (новоутворення, психічний розвиток, вікову періодизацію, провідні 

види діяльності). Методи психодіагностики, їх різновиди та призначення, 

різновиди психотерапевтичної роботи з урахуванням визначеної проблеми. 

Коло проблем педагогічної психології; їх значення в науковій та практичній 

парадигмі; методологічний формат педагогічної психології (методологічні 

принципи) та методи педагогічної психології; сутність моделювання та 

постановки виховних задач.  

 Студент повинен вміти: аналізувати проблеми згідно запиту на 

психодіагностичне обстеження; володіти інструментарієм та технологією його 

використання з метою діагностування психічних явищ; відбирати необхідні 
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методи дослідження та створювати комплекси методів і конкретних методик 

для забезпечення об’єктивності й надійності результатів; формувати вибірку 

досліджуваних у відповідності з вимогами психодіагностики; визначати об’єкт, 

предмет, мету, гіпотезу, завдання дослідження; відбирати адекватні статистичні 

та клінічні методи опрацювання результатів дослідження, вміти проводити їх 

кількісну і якісну інтерпретацію; методологічно та концептуально 

обґрунтовувати висновки за емпіричними дослідженнями (поставлений діагноз 

щодо вирішуваної проблеми, розробки програм профілактики й корекції); 

оформляти наочне наведення показників результатів дослідження; на основі 

висновків розробляти поради й рекомендації досліджуваним і значущим 

оточуючим по організації превентивної роботи й корекції окремих психічних 

явищ. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Перелік питань з курсу «Загальна психологія»  

Психологія як наука Методологія загальної психології. Завдання 

курсу „Загальної психології”. Етапи історичного становлення предмету 

психології. Психічні явища та психічні факти (буденна та наукова психології). 

Існування розуміючої та пояснювальної психології. Завдання та методи 

сучасної психології. Метод інтроспекції та самоспостереження: історія та 

сучасність. Структура сучасної психології; зв’язок з іншими науками. 

Принципи психології. Об’єктивні критерії психічного. Гіпотеза О.М.Леонтьєва 

про походження чутливості. Адаптивна роль психіки в еволюції тварин. Стадії 

та рівні розвитку психіки. Рівні відображення у людини. Гіпотеза про 

походження свідомості. Психологія свідомості В.Вундта: основні отримані 

результати, структура індивідуальної свідомості. Культурно-історична 

концепція Л.С.Виготського. Будова вищих психічних функцій (ВПФ). 

Механізми організації рухів за М.О.Бернштейном. Принцип сенсорних 

корекцій, принцип активності. Схема рефлекторного кільця. Процес 

формування рухових навичок. Несвідомі спонуки свідомих дій (концепція 

З.Фрейда). Неусвідомлені механізми свідомих дій. Явища установки в 

концепції Д.М.Узнадзе. Значення несвідомого в житті людини. Поведінка як 

предмет психології. Вимоги об’єктивного методу у психології. Програма 

біхевіоризму: теоретичні засади та експериментальне дослідження. 

Психологічна теорія діяльності О.М.Леонтьєва. Психологічна теорія 

Г.С.Костюка. Вчинковий підхід (С.Л.Рубінштейн та В.А.Роменець). Принцип 

психофізичного паралелізму. Обмеження пояснення психічного з боку 

фізіології. Період відкритої кризи у психології. Власні одиниці аналізу психіки 

та закономірності психологічної науки. 

Пізнавальна сфера особистості: 

Відчуття. Поняття про відчуття. Проблема дискретності-неперервності. 

Психофізика відчуттів. Поняття про стимул: проксимальні та дистальні 

стимули. Основні психофізичні залежності. Класифікації типів відчуттів. 

Поняття про сенсорні пороги. Види порогів: абсолютні та різницеві. 

Характеристика понять «аналізатор», «чутливість». Характеристика понять 

«адаптація аналізаторів», «синестезії», «соместезії». 

 Сприймання. Поняття про сприймання. Природа чуттєвого образу. 

Класифікація властивостей фізичних об’єктів. Основні властивості сприймання. 

Відмінність сприймання від відчуттів. Побудова предметного змісту образу. 

Константність сприймання (у широкому та вузькому розумінні). Перцептивні 

гіпотези та перцептивні рівняння. Перцептивні конфлікти, їх типи. Сприймання 
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форми. Сприймання величини. Ілюзії сприймання. Психофізика кольору. Закони 

змішання кольорів. Психологія кольору: колірний тон, насиченість, світлота. 

Колір поверхні та колір випромінення. Післяобрази. Теорії колірного зору: 

Юнга-Гельмгольца, Геринга. Зсув Пуркіньє. Сферична модель Є.Соколова та 

Ч.Ізмайлова. Сприймання віддаленості. „Втрачений” третій вимір. Теорія 

„зорових” ознак віддаленості. Класифікація ознак. Роль акомодації та конвер-

генції у сприйманні віддаленості. Гіпотеза Дж.Берклі. Стереоскопічне 

сприймання. Зони стереопсісу. Сприймання реального руху. Паралакс руху. 

Ілюзії руху. Стробоскопічний рух. Проблема навчання у сприйманні: нативізм та 

емпіризм. Випадки повернення зору сліпонародженим. Оптичні викривлення 

сітківкового зображення. Явище „шкіряного зору”. 

Мислення. Предмет психології мислення та інші пізнавальні процеси. 

Визначення мислення. Особливості мислення як самостійного психічного 

процесу. Задача як об’єкт мислення. Доекспериментальні методи. „Клінічний” 

метод Ж.Піаже. Метод „міркування вголос”. Методи об’єктивування неверба-

лізованих дослідницьких актів. Критерії виділення творчого мислення. 

Класичні експерименти по вивченню процесів розв’язання творчих задач. 

Схеми Уоллеса, Дункера, Зельца, Рубінштейна. Мислення та самосвідомість. 

Уявлення про суб’єкта мислительної діяльності. Мотивація мислительної 

діяльності. Емоційна регуляція мислення. Інформаційна та психологічна теорії 

мислення. Допонятійний та понятійний рівні мислення. Вивчення мислення під 

час його формування. Ієрархізованість понятійної думки. Чутливість до 

протиріч та переносного значення як прояв повноти розуміння. Психологічна 

структура розв’язання задач. Процеси, операції мислення. Класифікації видів 

мислення із виділенням основ класифікації. Характеристика творчого 

мислення. Прийоми його організації. Розвиток мислення в онтогенезі. 

Модальність мислення. 

Увага. Загальні уявлення про увагу. Визначення уваги, її функції. 

Особливості уваги порівняно з іншими психічними процесами. Види уваги. 

Особливості, умови виникнення і підтримки довільної уваги. Умови 

виникнення післядовільної уваги, її роль у житті. Основні критерії уваги та їх 

характеристика. Основні властивості уваги та методи їх дослідження. 

Селективні моделі уваги. Принципи організації уваги. Психологічні теорії уваги 

та її регуляції діяльністю. Увага та діяльність. Генезис уваги. Шляхи розвитку 

уваги. 

Пам’ять. Поняття про пам’ять. Види і типи пам’яті. Основні процеси 

пам’яті. Загальна характеристика систем пам’яті (блоки пам’яті). Методи 

експериментального дослідження пам’яті. Залежність запам’ятовування від 

місця в структурі діяльності. Криві забування Г. Еббінгауза. Явище 
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ремінісценції (феномен Белларда). Патологія пам’яті: «амнезії». Соціальна та 

культурна природа пам’яті. Розвиток вищих форм запам’ятовування. Поняття 

про мнемотехніки та літотехніки. Позиційні ефекти – «ефекти краю» та їх 

пояснення. «Ефект Зейгарнік». 

Уява. Визначення уяви (фантазія, мрія, сновидіння), її види. 

Методологічна оцінка когнітивних функцій уяви. Зв’язок образів уяви з 

чуттєвим образом і мислительним образом. Уява у пізнанні соціальної 

реальності (уява і міфологічна свідомість, уява і час). Етапи розвитку уяви у 

дітей (за О.М.Дьяченко).  

Мовлення. Поняття про мовленнєву діяльність. Фактори, що впливають 

на форму мовленнєвої дії за О.О.Леонтьєвим. Походження внутрішнього 

мовлення (дискусія Виготського-Піаже). Схожість та відмінність процесів 

мислення та мовлення (їхні генетичні корені за Л.С.Виготським). 

  Психологія емоцій. Визначення емоцій. Функції емоцій. Класифікації 

емоційних станів. Динаміка (перебіг) емоцій (за Б.Спінозою, Р.Декартом, 

В.Вундтом). Вираз емоцій за Ч.Дарвіном. Зв'язок емоцій з органічними 

процесами (теорія Джемса-Ланге, Кеннона-Барда). Когнітивні теорії емоцій 

(теорія когнітивного дисонансу Л.Фестінгера; С.Шехтера). Вітчизняні теорії 

(П.К.Анохіна; інформаційна теорія емоцій В.П.Симонова). Теорія 

диференціальних емоцій С.Томкінса (її модифікація К.Е.Ізардом). Дослідження 

мімічних, пантомімічних і мовленнєвих проявів емоцій. Фізіологічні індикатори 

емоцій. Прийоми виміру сили (інтенсивності) емоцій. Питання надійності 

окремих індикаторів емоцій. Вимірювальний підхід у дослідженні емоцій. 

Характеристика емоційних дій. Мовлення як форма вираження емоцій. 

Репрезентація емоцій у свідомості. Організовуючий вплив емоцій на 

формування ставлень до дійсності. Тонізуючий вплив емоційного збудження на 

якість виконання діяльності. Вибірковий вплив емоцій на сприймання. Емоції та 

пам'ять. Емоційний вплив на уяву та мислення. Емоційність і мислительна сфера 

людини. Клініка гострого горя. Патологічний афект. Дослідження афективних 

слідів. Емоції у психопатії. Два аспекти дослідження тривоги. Фізіологічний та 

психологічний аспекти дослідження стресу. Гнів та агресія. Індивідуальні 

особливості емоційної сфери.  

 Мотиваційно-вольова сфера особистості. Охарактеризуйте поняття про 

потреби у психології. Основні форми біологічної мотивації. Інстинктивна 

поведінка. Соціальна обумовленість людської мотивації. Детермінанти розвитку 

соціальної мотивації. Основні мотиваційні фактори. Поняття стимулу у 

психології. Етапи формування і функції потреб. Класифікація потреб. Поняття 

мотиву у психології. Класифікація мотивів (за А.Маслоу, О.М.Леонтьєвим, 

З.Фрейдом). Смислоутворююча функція мотивів. Класифікація цілей (за 
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Б.С.Братусем). Зарубіжні теорії мотивації (теорія гомеостазісу З.Фрейда, теорія 

інстинктів У.МакДауголла, структура мотивів за Г.А.Мюрреєм, когнітивно-

динамічна теорія Ж.Нюттена, теорія поля К.Левіна). Закон Йеркса-Додсона. 

Вітчизняна психологічна традиція аналізу мотивів (О.М.Леонтьєв, Д.М.Узнадзе, 

В.К.Вілюнас). Потреба у нових враженнях, потреба у дослідженні. Мотивація і 

цілеутворення. Мотивація досягнення. Крива научіння і крива виконання. 

Сенсорна депривація і сенсорна ізоляція. Пошуки соціального контакту. 

Афективне значення людського обличчя. Конфлікт соціальний і конфлікт 

пізнавальний. Механізми розвитку мотивації людини. Мотиваційне фіксування і 

мотиваційне додавання. Аффіліація і влада як соціальні мотиви. Взаємодія 

аффіліації і мотиву досягнення. Просоціальні мотиви: мотив альтруїзму. Рівень 

домагань. Антисоціальні мотиви (мотив агресивності). Дослідження від’ємної 

мотивації (валентність, покарання, тривожність, конфлікти). Мотивація 

уникнення невдачі. Градієнти наближення та уникнення. Дослідження 

фрустрації (Доллард, Берковіц, Френч). Феномен навченої безпомічності. 

Детермінуюча тенденція Н.Аха. Визначення вольової поведінки. Структура 

складного вольового акту. Патологія вольової сфери. Експериментальні 

дослідження волі у зарубіжній та вітчизняній психології. Дослідження вікових 

особливостей вольової регуляції. Дослідження волі у спортивній діяльності. 

Методи дослідження вольових зусиль та якостей особистості. Довільні процеси і 

проблема волі (за Бакановим Є.М.). Навмисна зміна смислу дій як механізм 

вольової регуляції (за А.Карстен). Довільна форма мотивації як основа вольової 

регуляції (за Іванніковим В.А.). 

 Рівні психічного розвитку людини. Поняття про особистість у 

психології. Проблема людини у системі сучасного наукового знання. Аспекти 

людини у психологічному дослідженні. Визначте поняття «індивід», «суб’єкт», 

«особистість», «індивідуальність» і «універсум» (за В.Слободчіковим та 

Є.Ісаєвим). Концепція О.Ф.Лазурського про рівні психічного розвитку людини. 

Визначення «особистості» у психології та інших науках. Історія досліджень 

структури особистості. Схарактеризуйте «риси особистості» як предмет 

психологічних досліджень. Вітчизняні дослідження структури особистості 

(В.М.Мясіщев, В.С.Мерлін, К.К.Платонов, Л.І.Божовіч). Зарубіжні дослідження 

структури особистості. Номотетічний та ідеографічний підходи у психології 

особистості. Лексикографічний та клінічний підходи у психології особистості. 

Диспозиційний підхід Г.Оллпорта. Факторні теорії особистості: модель 

Р.Кеттелла, теорія Г.Ю.Айзенка, п’ятифакторна модель структури особистості. 

Структура вітчизняних концепцій особистості. Концепція особистості 

А.Г.Ковальова. Концепція особистості О.М.Леонтьєва. Концепція особистості 

С.Л.Рубінштейна. Спостереження та експеримент у дослідженнях особистості ( 



 

 

8 

переваги та слабкі боки кожного). Метод анамнезу та кореляційний метод у 

дослідженні особистості. Стандартизована оцінка особистості (тести, інтерв’ю, 

самозвіт) у дослідженні особистості. Психогенетичні методи у дослідженні 

особистості. Проективні методики в оцінці особистості. Основні рушійні сили 

розвитку особистості у класичному психоаналізі, біхевіоризмі, гуманістичній 

психології, когнітивній психології та у соціально-когнітивному напрямку. 

Критерії сформованої особистості. Процес становлення особистості («перше», 

«друге» народження особистості, за О.М.Леонтьєвим). Механізми соціалізації 

людини (стихійні, організовані). Інститути соціалізації. Основні дослідження 

процесу соціалізації. Визначення поняттю «самосвідомість» та механізми 

самосвідомості. Етапи розвитку самосвідомості людини. Структура 

самосвідомості, складові самосвідомості. Функції самосвідомості у житті 

людини та суспільства. 

 Індивідуально-психологічні властивості людини. Індивід та 

індивідуальність. Психологічне визначення поняттю «індивід». Основні 

характеристики індивіду. Здібності та темперамент як індивідні властивості. 

Поняття «індивідуальність», «індивідуум», «універсум». Типології 

індивідуально-особистісних властивостей людини. Поняття «темпераменту» у 

психології. Сфери прояву темпераменту. Історія досліджень темпераменту у 

філософії, медицині, фізіології. Основні моделі темпераменту: гуморальні теорії, 

конституційні теорії, феноменологічні теорії, нервові теорії. Сучасні напрямки 

дослідження темпераменту людини у психофізіології. Нью-Йоркське лонгітюдне 

дослідження (Томас, Чесс). Луїзвільський лонгітюд. Трикомпонентна теорія 

Пломина. Психологічна теорія В.С.Мерліна. Загальне уявлення та визначення 

«характеру» у психології та психіатрії. Ступені вияву характеру людини. 

Психопатії та акцентуації характеру. Біологічні передумови і процес 

прижиттєвого формування характеру людини. Проблема «нормального» 

характеру у психології. Співвідношення понять «характер» і «особистість». 

Поняття «здібності» у психології. Співвідношення здібностей і задатків людини. 

Зв’язок мотивації з процесом розвитку здібностей. Походження здібностей: 

спадкові, набуті. Класифікації здібностей, критерії поділу на типи здібностей. 

Склад і структура здібностей, за С.Л.Рубінштейном. Методики дослідження 

спеціальних здібностей. Визначення інтелекту у психології. Психологічна теорія 

інтелекту Ж. Піаже. Індивідуальні особливості розвитку інтелекту людини. 

Психогенетичні дослідження інтелекту (організація досліджень та основні 

отримані результати). Механізми формування і розвитку здібностей людини. 

Поняття «сензитивного періоду» розвитку здібностей. Поняття «індивідуальний 

стиль» інтелектуальної діяльності. «Ефект Флінна» (або інтелектуальна 
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акселерація). Процес когнітивного розвитку людини. Когнітивні стилі за 

М.О.Холодною. 
 

Перелік питань з курсу «Соціальна психологія» 

Місце соціальної психології в системі наукового знання. Предмет 

соціальної психології. Зв’язок соціальної психології з іншими науками. 

Соціальна психологія та її зв'язок з іншими науками. Проблеми і задачі 

соціальної психології.  

Становлення і розвиток соціальної психології як науки.  Передумови 

виникнення соціально-психологічних знань. Виділення соціальної психології в 

самостійну науку. Полеміка про предмет соціальної психології. Розвиток 

соціальної психології на Україні. 

Сучасна західна соціальна психологія.  Основні теоретичні напрямки 

сучасної західної соціальної психології. Специфіка соціально-психологічного 

підходу до розуміння особистості. Психоаналітичні підходи. Біхевіористський 

підхід. Когнітивні теорії. Символічний інтеракціонізм. 

Методологічні проблеми соціально-психологічних досліджень. Поняття 

методології наукового дослідження. Принципи соціальної психології. Основні 

вимоги до наукового дослідження в соціальній психології.  

Основні методи дослідження соціальної психології.  Основні методи 

соціально-психологічних досліджень: спостереження, різні види опитувань, 

тести, експеримент, соціометрія, моделювання. Соціально-психологічне 

опитування. Репрезентативність вибірки. Специфіка експерименту в соціальній 

психології. Етика експериментального дослідження 

Специфіка соціально-психологічного підходу до спілкування. 

 Структура спілкування. Специфіка соціально-психологічного підходу до 

спілкування. Розвиток спілкування в онтогенезі. Функції спілкування та його 

структура. Спілкування як взаємодія. Компоненти процесу взаємодії. Види 

взаємодії.  

Комунікативний та перцептивний аспект спілкування . Спілкування 

як комунікація. Засоби комунікації. Модель комунікативного процесу за 

Лассуелом. Спілкування як перцепція та взаєморозуміння. Роль соціальної 

перцепції у процесі взаєморозуміння. Основні напрямки дослідження 

соціальної перцепції.  

Психологічні засоби впливу у процесі спілкування . Способи і 

механізми впливу. Реакція зараження. Паніка. Навіювання. Переконання. 

Наслідування. Теорії та закони наслідування. Мода та чутки як соціально-

психологічні феномени. 
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Поняття про групи в соціальній психології. Характеристики великих 

груп. Види груп в соціальній психології. Реальні і умовні групи. Великі групи: 

тимчасові, неорганізовані (натовп, аудиторія, публіка); стійкі групи (класи, 

соціальні стани, нації); професійні групи – демографічні групи. Основні 

характеристики великих соціальних груп. Ціннісний погляд на проблему 

людських об’єднань. 

Проблема малої групи в соціальній психології. Поняття і види 

малих груп. Класифікація малих груп: первинні і вторинні, формальні і 

неформальні, відкриті і закриті, групи членства і референтні групи. Структура 

малої групи. Соціологічний та соціально-психологічний підходи до вивчення 

малих груп (Е.Мейо, Дж.Морено, К.Левін). 

Динамічні процеси в малій групі. Механізми і розвиток малої групи. 

Механізми утворення малих груп. Поняття групових норм. Девіантна 

поведінка. Механізми формування групової згуртованості. Групова 

поляризація. Феномен групового тиску. Конформізм. Класичні експерименти 

М.Шеріфа, С.Аша, С.Милграма.  

Сутність соціально-психологічного впливу.   Соціальна фасилітація. 

Феномен деіндивідуалізації. Сила впливу ситуації та опір груповому тиску. 

Основні засоби соціально-психологічного впливу.  

Лідерство і керівництво. Типи лідерів. Теорії лідерства. Стилі лідерства і 

керівництва. Лідерство і групова динаміка. Методи вивчення лідерства. Стиль 

керівництва і проблеми ефективності групової діяльності і згуртованості групи. 

Харизматична особистість. Авторитет. 

Прийняття групового рішення. Основні чинники формування групової 

думки і прийняття рішення. Групові конфлікти і механізми прийняття рішення. 

Методи підвищення ефективності прийняття рішення групою. Соціальна 

ідентифікація особистості. 

Міжгрупові відносини. Диференціація і інтеграція в міжгрупових 

відносинах. Міжгрупові стосунки на рівні соціальної стратифікації. 

Домінування малої соціальної групи. Інтегративні міжгрупові феномени. 

Відносини між малими групами та їх вплив на внутрішньогрупові процеси. 

Соціально-психологічна структура особистості.  Специфіка 

постановки проблеми особистості в соціальній психології. Огляд основних 

зарубіжних соціально-психологічних концепцій особистості. Структура 

особистості. Основні підходи до вивчення особистості. Я-концепція. Локус 

контролю.  

Проблема детермінації соціальної поведінки особистості. Поняття 

соціальної установки. Структура соціальної установки. Функції соціальної 

установки в регуляції соціальної поведінки особистості.  
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Соціалізація особистості. Поняття соціалізації та її соціально-

психологічний аспект. Огляд теоретичних концепцій соціалізації. Основні 

етапи соціалізації особистості. Асоціалізація, десоціалізація, ресоціалізація 

Соціальні ролі. Поняття соціальної ролі і різні підходи до пояснення 

соціальних ролей. Види соціальних ролей. Основні характеристики соціальних 

ролей. Виплив соціальної ролі на розвиток особистості. Засвоєння соціальних 

ролей. Гендерні ролі. Проблеми ціннісних орієнтацій особистості.  

 

 

Перелік питань з курсу «Психодіагностика» 

Предмет,завдання ПД як галузі знань. Базові галузі її виникнення та 

галузі розвитку  Зв’язок ПД з різними науками. ПД і психодіагностична 

практика. Психологічний діагноз. Проблеми і задачі ПД на сучасному етапі 

розвитку суспільства. Місце психодіагностики в сфері освіти та робота інших 

психологічних служб. 

Виникнення тестування. Історія проективних тестів; контент-аналізу. 

Становлення та розвиток світової та вітчизняної психологічної діагностики. 

Практична психологічна служба в зарубіжних економічно розвинених країнах. 

Сучасний стан проблеми. Історія психодіагностики і практичної психологічної 

служби в Україні. 

Нормативні приписи розробникам і користувачам психодіагностичних 

тестів. Вимоги до користувачів методик психологів і фахівців-суміжників. 

Тестування і громадянські права. Основні принципи професійної етики. 

Повідомлення результатів тестування.  

Загальна характеристика психодіагностичних методик. Поняття 

надійності у психодіагностиці. Типи надійності: ретестова надійність, 

надійність паралельних форм, надійність еквівалентних частин тесту 

(надійність за внутрішньою узгодженістю).  

Основні поняття про психометричні процедури. Визначення кількості 

завдань (специфікація тесту). Розробка завдань. Оформлення тесту. Пілотажне 

дослідження. Аналіз завдань. Підготовка й організація наукового дослідження. 

Формулювання наукового апарату, визначення завдань, розробка концепції 

дослідження. Поняття генеральної сукупності та вибірки. Способи вибірки. 

Процес обстеження: планування й організація; визначення емпірико-

аналітичних методів; проведення обстеження й опрацювання емпіричних даних 

(теоретичне, статистичне, практичне). 

Поняття норми у психодіагностиці. Статистичні поняття. Мета 

статистичного методу. Частотний розподіл. Мода. Медіана. Середня 



 

 

12 

арифметична величина. Середньоквадратичне відхилення. Поняття центральної 

тенденції і плинності. 

Поняття про валідність. Види валідності. Конкурентна валідність. 

Прогностична валідність. Змістовна валідність. Диференціальна валідність. 

Ілюзорна валідність. Інкрементна валідність. Консенсусна валідність. 

Конструктна валідність. Поняття про стандартизацію. Вимоги до проведення  

психодіагностичного дослідження. Репрезентативність психодіагностичного 

дослідження. Фактори, що знижують точність вимірів. Соціально-

психологічний норматив. Поняття про стандартизацію. Вимоги до проведення  

психодіагностичного дослідження. Репрезентативність психодіагностичного 

дослідження. Фактори, що знижують точність вимірів. Соціально-

психологічний норматив.  

Різновиди надійності (за Гуревичем): коефіцієнт надійності; коефіцієнт 

стабільності; коефіцієнт контантності. Коефіцієнт кореляції r-Спірмена. 

Коефіцієнт кореляції τ-Кендала. Проблема пов’язаних (однакових рангів). 

Ранжування розподілу показників тесту.Коефіцієнт кореляції. Поняття про 

кореляцію. Функціональні зв’язки. Коефіцієнт кореляції r-Пірсона.Поняття про 

вимірювання. Вимірювальні шкали: номінативна шкала, рангова шкала, 

інтервальна шкала. Як визначити в якій шкалі виміряне явище.  

Засоби, якими користується сучасна психодіагностика, за своєю якістю 

розподіляються на дві групи: методики високого рівня формалізації і методики 

малоформалізовані. Формалізовані методики. Класи формалізованих методик. 

Зміст і мета психологічного тестування. Опитувальники. Основні проблеми 

особистісних опитувальників: фальсифікація відповідей, зниження 

достовірності одержуваних даних у силу впливу чинників, що мають 

настановну природу, розходження в розумінні питань тих, що обстежуються. 

Установки на згоду, на відповіді, що соціально схвалюються, на невизначені 

або усереднені відповіді, на полярні відповіді. Характеристика установок на 

згоду, на відповіді, що соціально схвалюються, на невизначені або усереднені 

відповіді, на полярні відповіді. Засоби нейтралізації установок на згоду, на 

відповіді, що соціально схвалюються, на невизначені або усереднені відповіді, 

на полярні відповіді.  

Поняття про психологічний діагноз. Теоретична схема психологічного 

діагнозу (за Янушем Рейковським). Співвіднесення медичного та 

психологічного аналізів. Причини діагностичних помилок. Причини 

виникнення типових помилок при проведенні психодіагностичних 

досліджень. Вимоги до психодіагностичної літератури та методичних 

матеріалів. 

Загальна характеристика психодіагностичної ситуації. Характеристика 
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психодіагностичної ситуації за Дружиніним. Класифікація 

психодіагностичних ситуацій. Ситуація клієнта. Ситуація експертизи. 

Визначення відповідальності учасників діагностичного процесу за 

використання отриманих даних. Типи емпіричних психодіагностичних 

ситуацій : консультація, відбір, примусове обстеження, атестація. 

Поняття про психодіагностичні завдання. Структура психодіагностичного 

завдання. Типологія психодіагностичних завдань. Моделювання 

психодіагностичних завдань. Етапи моделювання психодіагностичних завдань. 

Загальне поняття про психодіагностичний процес. Етапи 

психодіагностичного процесу. Визначення стану об’єкта психодіагностики на 

феноменологічному рівні. Висування гіпотез. Перевірка гіпотез. Прогнозування 

стану обстежуваного і формулювання рекомендацій з надання психологічної 

допомоги. Спостереження за клієнтом після надання психологічної допомоги з 

наступним уточненням діагностичного висновку. 

  Визначення тестів інтелекту. Теорії інтелекту. Загальний і спеціальний 

інтелект. Чинники інтелекту. Загальні характеристики ефективних 

інтелектуальних тестів. Вимоги до інструкції для інтелектуальних тестів. 

Завдання для інтелектуальних тестів. Аналогії, виняток зайвого і продовження 

послідовностей. Приклади завдань із застосуванням аналогії, винятки зайвого і 

продовження послідовностей.  

Проективні техніки. Поняття проекції. Проективні методики. Проективна 

гіпотеза. Розуміння проекції, її психоаналитическое тлумачення. Істотні ознаки 

проективних методик. Найбільше істотною ознакою проективних методик є 

використання в них невизначених, неоднозначних (слабоструктурированных) 

стимулів, що випробуваний повинний конструювати, розвивати, доповнювати, 

інтепретувати. Групи проективних методик: конститутивні - структурування, 

оформлення стимулів, надання їм змісту; конструктивні - створення з 

оформлених деталей осмисленого цілого; интерпретативные - тлумачення 

якогось події, ситуації; катартические - здійснення ігрової діяльності в особо 

організованих умовах; експресивні - малювання на вільну або задану тему; 

импрессивные - превага одних стимулів (як найбільше бажаних) іншим; 

аддитивные - завершення пропозиції, розповіді, історії 

 

Перелік питань з курсу «Основи психологічного консультування» 
 

Предмет, мета, завдання консультування. Спільні та відмінні особливості 

консультування з психотерапією та навчанням. Універсальні цілі 

психологічного консультування. Спільні та відмінні характеристики надання 

допомоги у професійній сфері, в роботі консультанта з клієнтом та наданні 



 

 

14 

допомоги у побуті – друзям, родичам. Загальна характеристика 

психодинамічного, поведінкового, гуманістичного напрямків. Роль вибору 

теоретичного напрямку в роботі консультанта, елементи теоретичних 

напрямків та проявлення їх в практичній роботі. Поняття «психологічної 

проблеми».  Перевага визнання наявності психологічної проблеми.  

Психологічні характеристики людини як джерело виникнення психологічної 

проблеми. Перспективність прийняття відповідальності за психологічну 

проблему на відміну від перекладання її на випадок, інших людей тощо. 

Професійно важливі особистісні риси консультанта: триада Роджерса, 

особистісна та соціальна зрілість, толерантність до невизначеності, постановка 

реалістичних цілей, саморегуляція. Особливо шкідливі особистісні риси 

консультанта. Необхідність та важливість професійного опрацювання 

особистісних проблем консультанта. Роль супервізора для особистісного та 

професійного вдосконалення. Первинне та вторинне структурування 

консультативного процесу. Етапність роботи в консультативному процесі 

:вивчення проблем клієнта, визначення проблеми, ідентифікація альтернатив, 

планування, діяльність, оцінка та зворотній зв’язок – основні етапи процесу 

консультування. Укладання контракту роботи як мотивуюча складова 

ефективності роботи.  Особливості контракту та можливі пункти угоди. 

Необхідні та достатні умови позитивних змін особистості. Відмінність 

терапевтичного контакту від дружньо-інтимного, визначення консультативного 

контакту. Параметри консультативного контакту. Фізичні складові 

терапевтичного клімату: обстановка, простір кімнати, рамочні обмеження 

роботи: часу, місця, умов оплати, ведення записів. Емоційні компоненти 

терапевтичного клімату: безумовна повага, відвертість (конгруентність), 

емпатичність (емоційні, когнітивні аспекти). Довіра як важлива частина 

консультативного контакту. Навички встановлення та підтримання 

консультативного контакту: невербальні, вербальні, пасивне та активне 

слухання, види «приєднання» , «прибудови»  до клієнта як засіб утворення 

довіри :за параметрами мови, репрезентативною модальністю. Класифікація 

питань, характеристика питань, переваги та обмеження видів питань, прийом 

перефразування. Поняття психологічного анамнезу. Орієнтовна схема збору 

психологічного анамнезу. Комплексна оцінка проблем клієнта. Проблема 

використання  Використання психодіагностичних методик у  консультуванні. 

Переваги та обмеження діагностичної процедури під час консультативного 

процесу. Психологічні особливості першої зустрічі. Важливість вербалізації 

клієнтом власних проблем та почуттів. Загальні цілі першої зустрічі. 

Формування відповідальності клієнта за виникнення проблеми та її вирішення 

як важлива частина ефективної роботи консультанта. Питання “психологічних 
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захистів”. Ознаки, причини проявлення. Класифікація психологічних захистів: 

витіснення,  регресія, інтроекція,  раціоналізація, інтелектуалізація , 

компенсація, реактивне утворення, зміщення, відмова . Роль механізмів захисту 

у консультуванні. Ознаки істероїдної особистості : особливості рис, поведінки, 

причини формування. Варіант встановлення консультативного контакту з 

істероїдною особистістю, аспекти практичної роботи. Прояви шизоїдної 

особистості: ефективність, асоціальність, аутизм, амбівалентність. Ступінь 

ізоляції від оточуючих як критерій дезадаптації. Особливості консультативної  

роботи з шизоїдною особистістю. Визначення обсесії, компульсії. Риси 

обсесивної особистості. Особливості стиля життя обсесивно-компульсивної 

особистості. Два варіанта захисної реакції обсесивної особистості. Характерні 

особливості консультативної роботи з обсесивно-компульсивними клієнтами. 

Ознаки екзогенної депресії, причини виникнення депресії . Аспекти практичної 

роботи з депресивними клієнтами .Суїцидальні наміри –типові риси, “група 

ризику”. Психологічні характеристики суіцедента. Консультативна робота з 

потенційними суїцидантами. Ознаки дійсного та демонстративного суїциду. 

Психологічна робота з людиною, яка здійснила спробу суїциду. Основні 

правила  та вимоги роботи з ними. Поняття “зворотнього зв’язку” , його роль в 

оцінці ефективності  консультативної роботи. Умови, можливості повторного 

звернення. “Підтримуюча” зустріч. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030103 «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 
 

Комплексний іспит з психологічних дисциплін здійснюється у письмовій 

формі згідно екзаменаційного білета. Кожен білет комплексного іспиту містить 5 

запитань, які охоплюють програми провідних дисциплін спеціальності «Практична 

психологія». Усі екзаменаційні завдання, зазначені в екзаменаційному білеті з 

комплексного іспиту рівнозначні за їх внеском до загальної оцінки за іспит та, 

відповідно, оцінюються двадцятьма балами кожне. Послідовність відповідей не 

має значення. У процесі підготовки до іспиту студенту не дозволяється 

користуватися жодними допоміжними матеріалами: записами, словниками, 

довідниками, конспектом тощо. 

Відповідь студента на комплексному іспиті оцінюється на закритому 

обговоренні Екзаменаційної комісії та по завершені оголошується. 
1. 18-20 балів (A) ставиться за повну, чітку і вірну відповідь на питання, 

яка свідчить про глибоке проникнення у його суть, його розкриття та 

містить елемент самостійності у вивченні матеріалу та його критичну 

оцінку; логічний і аргументований виклад думок. 

2. 15-17 балів (B, C)ставиться за правильну, але недостатньо повну чи 

недостатньо аргументовану відповідь на питання, що показує знання 

студентом матеріалу, яке не виходить за межі лекційного курсу. 

3. 11-14 бали (D, E) ставиться за формально правильну, але недостатньо 

аргументовану, неточну відповідь, яка, однак, в цілому частково 

розкриває суть питання. 

4. 0-7 балів (Fx, F) ставиться за невірну відповідь на питання, неточне 

(невірне) розуміння суті понять при відсутності відповідей на 

додаткові питання. 

Оцінка  

в балах 

Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 
Критерії оцінок  

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A 

Відмінно 

(відмінне 

виконання 

лише з 

незначною 

кількістю 

помилок) 

Студент детально знає 

теоретичний матеріал та 

матеріал практичних занять, 

уміє давати визначення 

основних понять, 

закономірностей та 

характеристики психічних 

явищ, вміє пояснити умови 

формування та розвитку 

пізнавальних процесів, фактори 

формування особистості та 

індивідуальних її 
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особливостей; володіє 

вміннями використання 

методів психології для 

вивчення психіки дітей і 

дорослих; вміє організовувати 

педагогічне спілкування в 

процесі навчання та виховання 

учнів, враховуючи вікові та 

індивідуальні їх особливості, 

(активізувати розумовий їх 

розвиток та особистісні якості); 

розуміє сутність основних 

положень теорії та вільно їх 

трактує, оперує науковою 

термінологією. Він знає зміст 

базових психологічних 

понять, вільно орієнтується за 

ними, вміє описати та 

проаналізувати будь-яке 

психічне явище, віднести його 

до певного компоненту 

структури психіки, пояснити 

його взаємозв’язок з іншими 

компонентами психіки, уміє 

виконувати ряд досліджень. 

На запитання викладача по 

програмі курсу відповідає не 

вагаючись. Виконав всі види 

практичних робіт. Опрацював 

теми для самостійного 

вивчення. 

82–89 Добре B 

Дуже добре  

(вище 

середнього 

рівня з 

кількома 

помилками) 

Студент добре засвоїв 

теоретичний матеріал, володіє 

основними даними з 

першоджерел та 

рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає їх; 

має практичні навички, 

висловлює свої міркування з 

приводу тих чи інших 

проблем, але припускається 

певних неточностей і похибок 

у логіці викладу теоретичного 

змісту або при аналізі 

практичного. 
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75–81 C 

Добре 

(в 

загальному 

вірне 

виконання з 

певною 

кількістю 

суттєвих 

помилок) 

Все вище вказане студент 

виконує не повною мірою, 

однак добре знає теорію й 

практику, методи досліджень, 

виконує завдання викладача. 

При відповідях на запитання 

інколи вагається, але 

знаходить вірні рішення. 

Опрацював теми для 

самостійного вивчення. 

69–74 Задовільно D 

Задовільно 

(непогано, 

але зі 

значною 

кількістю 

недоліків) 

Знає основні теоретичні 

положення, вміє складати 

компонентні та комплексні 

характеристики, відповідає на 

більшу частину запитань 

викладача, виконав практичні 

завдання, опрацював 

більшість тем самостійного 

вивчення. 

50–68  E 

Достатньо 

(виконання 

задовольняє 

мінімальним 

критеріям) 

Студент в основному 

опанував теоретичними 

знаннями навчальної 

дисципліни, орієнтується в 

першоджерелах та 

рекомендованій літературі, 

але непереконливо відповідає, 

плутає поняття, додаткові 

питання викликають 

невпевненість або відсутність 

стабільних знань; 

відповідаючи на запитання 

практичного характеру, 

виявляє неточності у знаннях, 

не вміє оцінювати факти та 

явища, пов’язувати їх із 

майбутньою діяльністю; 

несамостійний у відповіді та 

судженнях. 



 

 

19 

35–49 

Незадовільно 

  

FX 

Незадовільно 

(з 

можливістю 

повторного 

складання) 

Студент не опанував 

навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових 

фактів, визначень, майже не 

орієнтується в 

першоджерелах та 

рекомендованій літературі, 

відсутні наукове мислення, та 

сформованість практичних 

навичок. 

Не виконані вимоги для 

оцінки «задовільно». 

1–34 F 

Незадовільно  

(з 

обов’язковим 

повторним 

курсом) 

Знання студента з 

екзаменованої дисципліни 

практично відсутні, вміння 

орієнтуватися у навчальному 

матеріалі несформовані.  

 

 

Програму обговорено і затверджено на засіданні  

кафедри практичної психології 

протокол № __ від «__» _______ 2021 р. 

 

Завідувач кафедри        доц. Радчук В. М. 

 

Погоджено: 

Заступник декана  

з навчально-методичної роботи                                             доц. Прокоп І.С. 


