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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма  фахового  вступного  випробування  з  психології  до
магістратури,  призначена  для  студентів,  які  отримали  освіту  за  освітньо-
кваліфікаційним  рівнем  "бакалавр"  напряму  підготовки  6.030102
Психологія* та мають бажання продовжити своє навчання у магістратурі. 

Запропонована  програма  містить  основні  питання  загальної,  вікової,
соціальної, диференціальної, експериментальної психології, основ наукових
досліджень,  історії  психології,  психологічного  консультування,  психології
праці,  інженерної  психології,   методики викладання   психології,  клінічної
психології, психології особистості.

Кожному вступнику пропонується комплексне завдання,  що включає
теоретичне  питання творчого характеру, а також п’ять тестових завдань.

Питання дозволяють всебічно оцінити: 
- рівень  володіння  соціально-гуманітарними,  фундаментальними  та

професійними  знаннями;  володіння  поглибленими  теоретичними
знаннями, обізнаність щодо сучасного рівня розвитку психології;

- рівень методологічної підготовки ;
- вміння  реалізувати  творчий  та  інноваційний  підходи  при  вирішення

практичних проблем.

 Програма включає критерії оцінювання за 100 - бальною системою.

Процедура оцінювання: 

Відповідь вступника оцінюється за 100-бальною шкалою. 
1. Оцінюються  відповіді  вступника  на  кожне  з   питань  екзаменаційного

білету за 100-бальною шкалою.
2. Після повної відповіді вступника підсумовуються отримані бали і діляться

на кількість питань (2), потім виставляється загальний бал.
Наприклад: 
1 питання – 80 балів;  2 питання – 70 балів; загальний бал – 80 + 70 = 150
балів; 150 : 2 = 75 балів (підсумковий). 



Критерії оцінювання
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о Аргументовано і повно викладає програмний матеріал.  У своїх відповідях 

спирається на дослідження науковців, користується прийомами порівняльного 
аналізу, узагальнення, наводить приклади, доведення.  Проявляє творчий підхід до 
вирішення проблеми. Виявляє схильність до науково-дослідної роботи. 

94 - 97 Свідомо, безпомилково, у повному обсязі викладає програмний  матеріал усно   і 
письмово; виділяє головні положення. Виявляє творчий підхід до розкриття сутності 
явищ. Уміло поєднує набуті  знання, вміння, навички з практикою. 

90 - 93 Виявляє  засвоєння  програмного  матеріалу  в  повному  обсягу.  Чітко  і  свідомо
викладає програмний  матеріал усно і письмово.

У своїх відповідях поєднує знання теорії з практикою; виділяє основні положення
проблеми. Проявляє елемент творчого підходу до вирішення проблеми. 
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Д
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е Виявляє знання змісту курсу. Наводить приклади при розкритті програмного 

матеріалу. Відтворює основний програмний матеріал. Відсутній творчий підхід у 
вирішенні проблеми. 

80 - 84 Виявляє знання змісту курсу, але недостатньо повно розкриває сутність явищ. 
Легко виправляє недоліки у відповіді, відзначені викладачем. Наводить приклади при 
відтворенні програмного матеріалу. Правильно використовує знання, вміння, навички 
лише в стандартних ситуаціях. 

75 - 79 У цілому відтворює основний програмний матеріал. Має труднощі в 
аргументації, виділенні суттєвих сторін матеріалу, у наведенні прикладів. Здатний 
виправити помилки за допомогою навідних питань викладача. 
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о У відповідях допускає помилки, зазнає труднощів у їх усуненні. Відповіді на 

запитання не повні. Зазнає труднощів у використанні на практиці отриманих знань, 
вмінь, навичок. У цілому програмний матеріал засвоєний частково.

65 - 69 Зазнає труднощі при  розкритті змісту основних понять Допускає  значну 
кількість помилок у відтворенні програмного матеріалу. Слабо володіє основними 
поняттями, розкриває сутність явищ, понять на рівні відтворення. Не може поєднати 
набуті знання з практикою.

60 - 64 Відповіді на  запитання фрагментарні, не відображають суті проблеми. На одне із 
питань зовсім немає відповіді. Студент слабо орієнтується в програмному матеріалі, 
не здатний використовувати допомогу викладача у формі додаткових запитань.
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о Виявив незнання основного змісту курсу. У відповідях допускає грубі помилки.

35 - 45 Студент виявив незнання основного змісту курсу. У відповідях використовує не 
теоретичні положення, а власні уявлення, життєвий досвід. Відповіді не відповідають 
змісту курсу.

1 - 34 Студент  повністю  не  володіє  програмним  матеріалом.  Від  відповіді
відмовляється.

Шкала оцінювання:
90 – 100 балів – відмінно 
75 – 89 балів – добре 
60 – 74 бали – задовільно 
21 - 59 балів – незадовільно
1 – 34 бали – незадовільно





КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Оцінювання відповідей на екзаменаційні білети:

Відмінно Аргументовано і повно викладає програмний матеріал.  У своїх 
відповідях спирається на дослідження науковців, користується 
прийомами порівняльного аналізу, узагальнення, наводить приклади, 
доведення.  Проявляє творчий підхід при вирішенні проблеми. Виявляє 
схильність до науково-дослідної роботи. 

Добре Виявляє знання змісту курсу. Наводить приклади при розкритті 
програмного матеріалу. Відтворює основний програмний матеріал. 
Відсутній творчий підхід у вирішенні проблеми. Легко виправляє 
недоліки у відповіді, відзначені викладачем. 

Задовільно У  відповідях  допускає  помилки,  зазнає  труднощі  в  їх  усуненні.
Відповіді на запитання не повні. Зазнає труднощів у використанні на
практиці  отриманих  знань,  вмінь,  навичок.  В  цілому  програмний
матеріал  засвоєний  частково.   На  одне  із  запитань,  зовсім  немає
відповіді.  Студент  слабо  орієнтується  в  програмному  матеріалі,  не
здатний  використовувати  допомогу  викладача  у  формі  додаткових
запитань.  

Незадовільно Виявив незнання основного змісту курсу. У відповідях допускає грубі
помилки, або від відповіді відмовляється.



ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ

1. Встановлення експериментального ефекту.
2.  Науково-дослідна діяльність студентів: навчальні наукові роботи.
3.  Кваліфікаційні наукові роботи.
4.  Місце інтелектуальних здібностей в структурі індивідуальності.
5.  Специфіка використання загальних наукових методів в рамках диференційної 

психології.
6.  Диференційований підхід в психології праці.
7.  Безробіття  як соціально-психологічна проблема.
8. Загальні правила і установки консультанта, що структурують процес консультування.
9. Вимоги до особистості психолога-консультанта. Модель ефективного консультанта.
10. Проблема несвідомого в аспекті історії психології.
11. Проблема безсмертя душі в аспекті історії психології.
12. Предмет, задачі, історія розвитку соціальної психології.
13. Соціально-психологічна проблематика у вітчизняній психології.
14. Соціально-психологічні закономірності спілкування та взаємодії.
15. Розвиток особистості в системі міжособистісних відносин .
16. Психологія малої соціальної групи, її динаміка.
17. Позакласна робота з психології як ефективний засіб зацікавленості учнів предметом.
18. Методичні вимоги до викладання теми «Психології пам’яті» в школі.
19. Психологічні особливості творчої особистості. 
20. Закони та загадки зорового сприймання.
21. Шляхи, прийоми та засоби покращення пам’яті людини.
22. Порівняльний аналіз мислення людини та машини (ЕВМ).
23. Відмінності мови людини як засобу спілкування від "мови" тварини.
24. Аргументи "за" та "проти" існування типів характеру.
25. Значення психологічних знань для педагогічної теорії та практики. 
26. Основні поняття вікової психології: соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, 
новоутворення та криза.
27. Порівняльний критичний аналіз біологізаторських та соціологізаторських підходів до 
розвитку психіки. 
28. Рольова гра як провідна діяльність дошкільного віку. Структура гри та  ії розвиток на 
протязі дошкільного віку.
29. Порівняльний аналіз теорій психічного розвитку зарубіжних та вітчизняних авторів.
30. Загальна характеристика підліткового віку як перехідного. Психологічні наслідки 
фізіологічного пубертату.
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