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АНОТАЦІЯ 

 

 

Мета вступного іспиту для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 053 «Психологія» – визначення рівня підготовленості 

вступників, які мають середню спеціальну освіту та бажають вступити на ІІ-

ІІІ курси та навчатися за спеціальністю 053 «Психологія» в ПВНЗ «МЕГУ» 

імені академіка Степана Дем’янчука.  

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми спеціаліста абітурієнти повинні 

мати середню спеціальну освіту та здібності до оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальнопедагогічних 

та конкретно-психологічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння 

державною мовою.  

   Характеристика змісту програми. Програму вступного випробування 

складає матеріали дисципліни «Загальна психологія».  

Кожен білет вступного іспиту включає 25 тестових завдань. 

Іспит повинен визначати рівень засвоєння вступниками матеріалів 

наведених вище психологічних дисциплін, вміння самостійно аналізувати 

складні явища й процеси психолого-педагогічного розвитку особистості, 

активно використовувати набуті знання у своїй професійній і громадській 

діяльності. 

Під час вступного іспиту не тільки конкретизуються, систематизуються, 

а й поглиблюються та закріплюються знання з найважливіших розділів 

загальної психології. Цілі іспиту зумовлюють і його функції. Головною з них 

є контроль та оцінка рівня знань, базових понять загальної психології, 

отриманих студентом в процесі самостійної підготовки до цього іспиту. 

Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних 

принципів, проблем і положень загальної психології, а також вміння 

використовувати їх в аналізі соціально-психологічних явищ. 
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І. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Зміст курсу «Загальна психологія»  

 

Тема 1. Предмет психології 

Визначення психології як науки. Основні етапи історії психології. 

Об’єктивний характер психологічних закономірностей. 

Основні поняття: психологія, психіка, рефлекторний характер психіки, 

функціональна асиметрія великих півкуль мозку, свідомість. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

  

Тема 2. Побудова, завдання і методи сучасної психології 

Сучасна психологія, її завдання та місце в системі наук. Психологія і 

науково-технічний прогрес. Будова психологічної науки. Принципи 

класифікації галузей психології і структура сучасної психологічної науки. 

Методи психології. Роль об’єктивних методів у психології. 

Основні поняття: психологія, принцип розвитку психіки в діяльності, 

структура сучасної психології, завдання сучасної психології, інтерв’ю, 

психологічні тести, діагностичні методи. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 3. Розвиток психіки в процесі еволюції тварин і становлення 

людини 

Виникнення психіки як результату еволюції матерії. Розвиток форм 

відображення дійсності. Умови переходу до вищої форми відображення – 

людської свідомості. 

Основні поняття: відображення, чуттєвість, інстинкти, свідомість, 

інтелектуальна поведінка. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 4. Діяльність 

Поняття про діяльність. Діяльність і активність суб’єкта. Необхідність 

як джерело активності. Структура діяльності людини. 

Основні поняття: діяльність, активність, операції, мотиви, ціль, 

навички, гра, праця, навчання. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 5. Спілкування 

Міжособистісний конфлікт, його джерела, шляхи попередження та 

корекція. Дружба та дружнє спілкування як фактор професійно-трудового 
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самовизначення старших школярів. Спілкування як розуміння людьми один 

одного. 

Основні поняття: спілкування, комунікація, мова, невербальна 

комунікація, міжособистісні конфлікти, рефлексія, тренінг спілкування. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 6. Колектив 

Колектив і колективізм в процесі виховання. Формування колективізму 

в школі, роль педагога у вихованні колективності. 

Основні поняття: колектив, групи, лідерство, психологічна сумісність, 

престиж. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 7. Особистість 

Поняття про особистість в психології. Структура особистості. 

Індивідуальність, її структура і особливості. Активність особистості. 

Спрямованість особистості. Види мотивів. Психологічний захист 

особистості. Формування особистості. 

Основні поняття: індивіді, особистість, інтереси, активність, цілі 

особистості, цінності орієнтації особистості. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 8. Увага 

Поняття про увагу. Увага в навчальному процесі школи. Фізіологічні 

основи уваги. Структура уваги. Розподіл уваги. Об’єм уваги. Розлади уваги і 

їх корекція в учбово-виховному процесі. 

Основні поняття: увага, домінанта, стійкість, розподіл, об’єм і 

концентрація уваги. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 9. Відчуття і сприйняття 

Поняття про відчуття і сприйняття. Рефлекторна природа відчуття. 

Рецептори і аналізатори. Класифікація відчуттів. Види відчуттів. 

Класифікація сприйняття. Види сприйняття. Сприйняття часу і простору. 

Основні поняття: відчуття, сприйняття, діяльність, інтенсивність, 

цілісність, структурність, предметність, аперцепція. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 10. Пам’ять 
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Поняття про пам’ять. Фізіологічні основи пам’яті. Види пам’яті. 

Процеси пам’яті. Оперативне запам’ятовування. Мотиви запам’ятовування. 

Зберігання. Ремінісценція. 

Основні поняття: пам’ять, запам’ятовування, зберігання, ремінісценція. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 11. Мислення 

Поняття про мислення. Теорії пам’яті. Пам’ять і діяльність особистості. 

Оперативне запам’ятовування. Мотиви запам’ятовування. Пригадування та 

спогади. Вивчення та прийоми його організації вчителем. 

Основні поняття: пам’ять, запам’ятовування, зберігання, ремінісценція. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 12. Уява 

Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Уява як специфічний вид 

діяльності. Пасивна фантазія, мрії. Мрії і практична діяльність, фізіологічні 

основи уяви. Індивідуальні якості уяви. 

Основні поняття: уява, інтуїція, фантазія, мрії, загострення, 

схематизація, типізація, творчість. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 13. Почуття 

Поняття про почуття. Почуття і потреби людини. Роль почуття в 

практичній і пізнавальній діяльності. Емоції. Афекти. Емоційний стрес. 

Динаміка почуттів. Почуття і особистість. 

Основні поняття: почуття, емоції, тривога, радість, здивування, сором, 

афект, стрес, настрій, апатія, вищі почуття. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 14. Воля 

Поняття про волю. Саморегуляція діяльності, вольовий акт і його 

структура. Локалізація контролю. Відповідальність. Роль колективу у 

формуванні волі. Завдання виховання та самовиховання волі. 

Основні поняття: воля, детермінізм, вольовий акт, прийняття рішень, 

вольові якості, саморегуляція, ризик, відповідальність. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 15. Темперамент 
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Поняття про темперамент. Типи темпераментів та їх психологічна 

характеристика. Фізіологічні основи темпераменту. Тип вищої нервової 

діяльності і темперамент. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності. 

Основні поняття: темперамент, сила, врівноваженість, тип ВНД, типи 

темпераменту, реактивність, пластичність, індивідуальний стиль діяльності. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 

 

Тема 16. Характер 

Поняття про характер. Характер та індивідуальність людини. 

Структура характеру. Риси характеру і ставлення особистості. Характер та 

темперамент. Вчення про характер в історії психології. Вчинок та 

формування характер. Характер і обставини. 

Основні поняття: характер, структура характеру, мотивація досягнень, 

акцентуація характеру, вчинок, фізіономіка, френологія. 

Міжпредметні зв’язки. Вікова та педагогічна психологія. Соціальна 

психологія. Диференційна психологія. 
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ІІ. Критерії оцінювання 
 

Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра: 

Високий рівень (176-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та 

вміння: в повному ступені засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання 

не лише основної, але й додаткової літератури.  
Достатній рівень (152-175 балів) вступник отримує, виявивши такі знання 

та вміння: має також високий рівень знань і навичок. Можливе слабке знання 
додаткової літератури, недостатня чіткість у визначенні понять. 

Задовільний рівень (128-151 балів) вступник отримує, виявивши такі 
знання та вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але робить 

помилки. 

Низькій рівень (104-127 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та 

вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві 

помилки при висвітленні понять.  
До участі у конкурсі не допускається (0-103 балів), якщо вступник виявив 
такі знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, 
допускає суттєві помилки при висвітленні понять. 

 

Розподіл балів за правильні відповіді на тестові 

запитання 
Кількість правильних 

відповідей 
Кількість 

балів 
0 0 
1 8 
2 16 
3 24 
4 32 
5 40 
6 48 
7 56 
8 64 
9 72 
10 80 
11 88 
12 96 
13 104 
14 112 
15 120 
16 128 
17 136 
18 144 
19 152 
20 160 
21 168 
22 176 
23 184 
24 192 
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