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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з «Основ психології» є перевірка знань та 

відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем «бакалавр» 

спеціальності 053 «Психологія» (скорочений бакалаврат, дуальна форма 

навчання)  при прийомі на навчання на основі молодшого спеціаліста до 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 

2019 році. 

Програма містить основні питання з Основ психології та перелік 

рекомендованої літератури. До програми фахового іспиту внесено навчальні 

дисципліни «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Соціальна 

психологія». 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку й підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 «Загальна психологія» 

 

1. Сучасна психологія та її місце в системі наук. 

2. Методологічні принципи та основні категорії психології. 

3. Галузі сучасної психології. 

4. Школи, концепції та напрямки психології. 

5. Методи психології та їх класифікація. 

6. Становлення психології як науки про суть і закономірності розвитку 

психіки. Основні етапи розвитку психології. 

7. Поняття про психічне відображення та його форми. 

8. Мозок і психіка (основні блоки мозку, асиметрія півкуль). Психіка як 

продукт еволюційного процесу. 

9. Розвиток психіки у філогенезі. 

10. Основні етапи розвитку психіки в тваринному світі. 

11. Характеристика форм поведінки тварин. 

12. Залежність психіки від середовища та будови органів. 

13. Свідомість як вища форма психіки. Структура свідомості, засоби та 

способи формуючого впливу на розвиток свідомості. 



14. Несвідоме, підсвідоме, надсвідоме у психіці людини. 

15. Поняття про діяльність як форму активного ставлення людини до 

дійсності. Єдність спілкування і діяльності. 

16. Структура діяльності та характеристика її основних компонентів (ціль, 

мотив, дія, операція). 

17. Психологічна характеристика основних видів діяльності. 

18. Поняття про спілкування та його види. 

19. Структура та сторони спілкування. 

20. Функції спілкування. 

21. Поняття про особистість. Основні теорії та підходи репрезентації цієї 

якості індивіда. 

22. Мотивація та її роль у структурі особистості. Спрямованість особистості. 

23. Формування особистості та рушійні сили її розвитку. 

24. Загальне поняття про самосвідомість. Образ “Я” та “Я-концепція”. 

25. Самовідношення, самооцінка, рівень домагань та їх роль у становленні 

особистості. 

26. Механізми “Я” захисту” особистості. 

27. Поняття про групи та їх види. Особливості міжособистісних стосунків в 

різних видах груп. 

28. Класифікація груп у психології. 

29. Методи дослідження динамічних особливостей груп. 

30. Поняття про відчуття і сприймання: порівняльна характеристика. 

31. Фізіологічні основи відчуттів і сприймань. 

32. Класифікація відчуттів і сприймань. 

33. Основні властивості та закономірності функціонування відчуттів і 

сприймань. 

34. Увага та її місце в системі психічних функцій індивіда. 

35. Фізіологічні основи уваги. 

36. Характеристика видів уваги. 

37. Властивості (якості) уваги та їх зумовленість. 

38. Поняття про пам'ять, як пізнавальний психічний процес. 

39. Основні процеси пам’яті. 

40. Види пам’яті та їх характеристика. 

41. Індивідуальні особливості пам’яті. Умови та закономірності ефективного 

функціонування пам’яті. 

42. Теорії пам’яті. 

43. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. 

44. Операції мислення та їх характеристика. 

45. Види мислення та їх індивідуальні особливості. 



46. Поняття про уяву як специфічно людський вид діяльності. 

47. Види уяви. Етапи творчої уяви. 

48. Поняття про психічні стани, характеристика емоцій. 

49. Афект та афективний стан. 

50. Настрій як емоційне забарвлення поведінки і діяльності. 

51. Стресовий стан та особливості його перебігу. 

52. Фрустрація як дезорганізація свідомості і діяльності. 

53. Види емоційних станів та їх зовнішні прояви. 

54. Сон, сновидіння, гіпноз. 

55. Психологічний зміст волі. Вольові якості людини та особливості їх 

формування. 

56. Загальне поняття про темперамент і характер. Їх взаємозв’язок між собою. 

57. Тип ВНД – природна основа темпераменту і характеру. 

58. Психологічна характеристика властивостей та типів темпераменту. 

59. Структура характеру. 

60. Розвиток темпераменту і формування характеру. 

61. Акцентуації характеру. 

62. Методи вивчення темпераменту і характеру. 

63. Здібності як індивідуально-особистісні властивості індивіда. Загальні та 

спеціальні здібності. 

64. Задатки, здібності, талант, геніальність. 
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 «Соціальна психологія» 

 

1. Предмет соціальної психології. Структура соціально-психологічних 

явищ. 

2. Місце соціальної психології в системі наукового знання. 

3. Оформлення соціальної психології в науку. Основні наукові орієнтації 

західної соціальної психології. 

4. Класифікація методів соціально-психологічного дослідження. 

5. Метод спостереження в соціальній психології: загальна процедура і 

предмет. 

6. Контент-аналіз: суть, предмет, процедура. 

7. Правила будування опитувальника для інтерв’ю та анкетування. 

8. Вимоги до послідовності питань інтерв’ю.  

9. Специфіка соціально-психологічного експерименту.  

10. Специфіка постановки проблеми особистості в соціальній психології. 

11. Соціально-психологічний зміст процесу соціалізації особистості. 

12. Фактори формування в процесі соціалізації позитивної Я-концепції 

особистості. 

13. Співвідношення процесів соціалізації та індивідуалізації особистості. 

14. Соціально-психологічні якості особистості. 

15. Соціально-психологічна типологія особистості. 

16. Соціальна установка: суть, функції, структура. 

17. Рольова поведінка особистості. 

18. Вплив соціальної ролі на особистість. Суть експериментів Зімбардо і 

Мілгрема. 

19. Експектації та їхнє значення в процесі формування особистості. 

20. Характеристика соціально-психологічних механізмів процесу 

формування особистості.  

21. Спілкування як соціально-психологічна проблема. Зміст, функції, 

структура спілкування. 

22. Комунікативний аспект процесу спілкування. 

23. Комунікативні бар’єри в процесі спілкування. Способи їх подолання. 



24. Аргументування як засіб подолання бар’єру непорозуміння у спілкуванні. 

25. Соціальна ситуація та її інтерпретація особистістю. 

26. Стиль спілкування як основа розуміння й побудова соціальних ситуацій. 

27. Типові схеми формування першого враження про іншу людину й ознаки 

їх вмикання. 

28. Основні помилки й ефекти міжособистісного сприйняття. 

29. Стереотипізація як механізм соціальної перцепції. 

30. Механізми міжособистісного сприйняття. 

31. Каузальна атрибуція як механізм соціальної перцепції. 

32. Помилки каузальної атрибуції. 

33. Явище міжособистісної атракції. 

34. Закономірності формування симпатії. 

35. Проблема групи соціальній психології. Теорії малих груп. 

36. Феномен групового тиску на особистість. 

37. Феномен групової згрунтованості. 

38. Соціально-психологічні феномени групового сприйняття рішення 

(соціальна фацилітація, зсув ризику, групова поляризація). 

39. Класифікація і загальна характеристика великих соціальних груп. 

40. Соціально-психологічні особливості натовпу, процес його формування і 

типологія. 
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«Вікова психологія» 

 

1. Предмет вікової психології як науки. 

2. Поняття про розвиток, дозрівання і ріст. 

3. Фактори психічного розвитку: спадковість, середовище, активність. 

4. Методи вікової психології. 

5. Принципи, закономірності, критерії психічного розвитку. 

6. Рівні психічного (розумового) розвитку за Л.С. Виготським.  

7. Поняття про вік. Основні підходи та критерії вікової періодизації. 

8. Етапи соціалізації особистості в концепції. 

9. Взаємозв’язок навчання та розвитку особистості. 

10. Формування Я-концепції в онтогенезі. 

11. Пренатальний ріст та розвиток дитини. 

12. Вплив факторів середовища на внутрішньоутробний розвиток дитини. 

13. Становлення психіки в період пренатального розвитку.  

14. Психологічна характеристика періоду новонародженості. Безумовні 

рефлекси та їх значення для психічного розвитку людини. 

15. Особливості спілкування у немовлячому віці. 

16. Формування передумов розвитку мови у немовлячому віці. 

17. Розвиток рухів та дій у немовлят. 

18. Розвиток орієнтації в оточуючому світі (сенсорний та перцептивний 

розвиток) у немовлячому віці. 

19. Когнітивний розвиток у немовлячому віці. Поняття про знаково-

символічну функцію свідомості. 

20. Соціальний та емоційний розвиток у ранньому віці. 

21. Особливості когнітивного розвитку в ранньому віці. 

22. Мовний розвиток у ранньому віці. Якісні і кількісні характеристики 

словникового запасу дітей раннього віку.  

23. Розвиток особистості у ранньому віці. Криза 3-х років. 

24. Гра як основний рушій розвитку у дошкільному дитинстві. 

25. Розвиток пізнавальних процесів у дошкільному віці. 

26. Соціалізація та розвиток особистості у дошкільному віці.  

27. Роль та значення дошкільних закладів у психічному розвитку дитини. 



28. Психологічний аналіз кризи 6-7 років. 

29. Готовність дитини до навчання у школі: основні критерії. 

30. Навчання та когнітивний розвиток у молодшому шкільному віці. 

31. Розвиток емоційно-вольової та мотиваційної сфер у молодшого школяра. 

32. Колектив та розвиток особистості у молодшому шкільному віці. 

33. Обдарованість та розвиток здібностей молодшого школяра. 

34. Причини та шляхи подолання шкільної неуспішності. 

35. Особливості взаємин підлітка з соціальним оточенням. Особистісно-

інтимне спілкування. 

36. Розвиток емоційно-вольової сфери у підлітковому віці. 

37. Сучасні погляди на підлітковий вік та кризу підліткового віку. 

38. Особливості когнітивного розвитку у підлітковому віці. 

39. Акцентуації характеру в підлітковому віці. 

40. Взаємини старшокласників з однолітками та дорослими. Любов і дружба в 

ранній юності. 

41. Когнітивний розвиток у період ранньої юності. 

42. Особливості емоційно-вольової сфери у період ранньої юності. 

43. Становлення особистості в ранній юності. Внутрішня позиція і 

формування життєвих планів.  

44. Особистісне та професійне самовизначення. Етапи становлення 

професійного самовизначення. 

45. Фізичний та когнітивний розвиток у період ранньої дорослості. 

46. Психосоціальний розвиток у період ранньої дорослості. 

47. Розвиток особистості у період ранньої дорослості. 

48. Вплив навчання на інтелектуальний розвиток дорослих. 

49. Середня дорослість: особливості емоційного та когнітивного розвитку. 

50. Розвиток особистості та кар’єрний ріст в період середньої дорослості. 

51. Загальна характеристика періоду пізньої зрілості. 

52. Старіння: фізіологічні, психологічні та соціальні причини. 

53. Пізнавальні та когнітивні процеси у період пізньої зрілості. 

54. Особистісний та соціальний розвиток у похилому віці. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 

 


