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АНОТАЦІЯ 

 

 

Мета вступного іспиту дляздобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістра за спеціальністю 053 «Психологія» – визначення рівня підготовленості 

вступників, які не мають базової психологічної освіти і бажають навчатися 

дляздобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 053 

«Психологія» в ПВНЗ «МЕГУ» ім. акад. С. Дем’янчука. Програма вступного 

іспиту ґрунтується на освітньо-кваліфікаційній характеристиці 

бакалаврапсихологічного напряму підготовки, яка визначає сферу його 

професійної компетенції.  

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми спеціаліста абітурієнти повинні мати 

базову вищу 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 

складають матеріали таких дисциплін: 

1. Основи психодіагностики 

2. Психологічне консультування та психокорекція 

3. Експериментальна 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 

психологічних наук. Цілі іспиту зумовлюють і його функції. Головною з них є 

контроль та оцінка рівня психолого-педагогічних знань, отриманих студентом в 

процесі самостійної підготовки до цього іспиту. Реалізація цієї функції 

припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і 

положень психолого-педагогічних дисциплін, а також вміння використовувати 

їх в аналізі соціально-психологічних явищ. 

Особливу увагу необхідно приділяти виявленню знань та вмінь вступника 

аналізувати сучасні умови здійснення психологічної допомоги в Україні. 

Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних 

завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій на загальному рівні. 

 



ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Зміст курсу «Основи психодіагностики»  

 

Тема 1. Вступ до психодіагностики 

Предмет психологічної діагностики. Професійно-етичні аспекти 

психодіагностики. Історія теорії та практики психодіагностики. Періодизація 

розвитку психодіагностики. 

Основні поняття: психодіагностика, період, періодизація розвитку, 

професійна етика. 

Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Філософія. 

 

Тема 2. Система засобів сучасної психодіагностики 

Загальна характеристика основних методів психодіагностики. Загальна 

характеристика допоміжних методів психодіагностики. Психометричні та 

математико-статистичні аспекти психодіагностики. Автоматизовані 

психодіагностичні системи. 

Основні поняття: метод, основні та допоміжні методи, психометричні 

методи, автоматизоване робоче місце. 

Міжпредметні зв’язки. Практикум з психології. Методи математичної 

статистики у психології.  

Тема 3. Класифікація психодіагностичнихметодик за технологічними 

особливостями. 

Класифікація психодіагностичнихметодик за призначенням. 

Психодіагностичні засоби дослідження пізнавальної сфери особи. 

Психодіагностичні засоби дослідження особистості. Спеціальні 

психодіагностичні методики. 

Основні поняття: засоби дослідження, класифікація методик, спеціальні 

діагностичні методики. 

Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Історія психології. Медична 

психологія.  

Тема 4. Психодіагностика міжособистісних стосунків. 

Вивчення динаміки внутрішньо групових стосунків. Вивчення стилю та 

структури міжособистісних стосунків. Визначення стилю поведінки в 

конфліктних ситуаціях. 

Основні поняття: динаміка внутрішньо групових стосунків, стиль 

поведінки, конфліктні ситуації. 

Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 5. Психодіагностика інтелектуальної сфери особистості. 

Методи дослідження інтелекту. Створення тестів інтелектуального 

розвитку. Шкали вимірювання інтелекту Венснера. Структура інтелекту 

Амтхауера. Прогресивні матриці Равена. 



 Основні поняття: методи дослідження, шкали вимірювання інтелекту, 

тести інтелектуального розвитку. 

Міжпредметні зв’язки. Методи математичної статистики у психології. 

Медична психологія. Експериментальна психологія. 

 

Зміст курсу «Психологічне консультування та психокорекція»  

 

 Тема 1. Проблема визначенняпоняття “психологічнеконсультування” 
Психологічнадопомога як змістовна основа психологічногоконсультування. 

Місцепсихологічногоконсультування у системіпсихологічноїдопомоги. 

Основнізавданняпсихологічногоконсультування.Основніпринципипсихологічно

гоконсультування. Індивідуальната груповаформироботи психолога-

консультанта та основнівипадкиїхзастосування. Структура 

процесуконсультування. Психологічна проблема якголовний компонент 

об’єктапраці психолога. 

Основні поняття: психологічна допомога, консультування, індивідуальна 

форма консультування, психологічна проблема. 

Міжпредметні зв’язки. Методи математичної статистики у психології. 

Медична психологія. Експериментальна психологія. 

Тема 2. Сучаснівимоги до особистості та професійноїготовності 

психолога-консультанта 

Роль і місце консультанта в консультуванні. Вимоги до особистості 

консультанта — модель ефективного консультанта. Психограма та 

професіограма консультанта. Система цінностей 

консультанта.Впливпрофесійноїдіяльності на особистість консультанта. 

Професійнапідготовка консультанта. 

Основні поняття: консультант, модель особистості, професіограма 

консультанта, професійна підготовка. 

Міжпредметні зв’язки. Методи математичної статистики у психології. 

Медична психологія. Експериментальна психологія. 

Тема 3. Підходи до технологіїконсультативноївзаємодії. 

Консультативний контакт. Терапевтичнийклімат. 

Фізичнікомпонентитерапевтичногоклімату. 

Емоційнікомпонентитерапевтичногоклімату. 

Особливостіпідтриманнятерапевтичногоклімату. Перенос іконтрперенос у 

консультуванні. Основніетапипсихологічногоконсультування: підготовка; 

перша зустріч; ознайомленняіз проблемою;входження в 

ситуаціюпсихологічноїдопомоги; психологічнеобстеження (діагностування) 

особистостіабогрупичиорганізації; плануваннядій 

(розробкастратегійконсультативноїдопомоги); 

реалізаціяпсихологічноїдопомоги; завершенняконсультативноїдопомоги. 

Основні поняття: терапевтичний клімат, емоційні компоненти, контр 

перенос, основні етапи консультування. 

Міжпредметні зв’язки. Методи математичної статистики у психології. 

Медична психологія. Експериментальна психологія. 



 

 

Тема 4. Сучаснінапрямиконсультативноїпсихології. 

Психодинамічнийнапрям у консультуванні. 

Теоретичніосновипсиходинамічногонапряму. Поняття про 

захиснімеханізмипсихіки.Концепції З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера та 

неофрейдистів. Консультативнийпроцес і 

психотехнікапсиходинамічногонапрямку.Біхевіористськийнапрям і 

необіхевіоризм у консультуванні. Основніпоняття та 

техніки.Когнітивнийнапрям у консультуванні: основніпоняття і 

техніки.Екзистенційний підхід у консультуванні. Гуманістичне та 

клєнтцентроване консультування. Гештальттерапія Ф. Перлза. 

Основні поняття: психодинамічний напрямок, захисні механізми психіки, 

психотехніки, клієнтцентроване консультування, гештальттерапія. 

Міжпредметні зв’язки. Методи математичної статистики у психології. 

Медична психологія. Експериментальна психологія. 

 

Тема 5. Психологічнеконсультування з проблем управління 

Сутністьконсультування у сферіуправління. Процес кадровогоконсультування 

та йогоетапи. Психологічнеконсультування з проблем формування 

(чиоптимізації) сприятливогосоціально-психологічногоклімату в організації: 

методидіагностуваннясоціально-психологічногоклімату (СПК), 

психологічнеобстеження персоналу такерівникаорганізації. Звіти про 

психологічнеобстеження в організації.  

Основні поняття: кадрове консультування, соціально-психологічний 

клімат, психологічне обстеження персоналу, звіт про обстеження. 

Міжпредметні зв’язки. Методи математичної статистики у психології. 

Медична психологія. Експериментальна психологія. 

Тема 6. Психологічнеконсультування у галузіосвіти. 

Основні напрями консультативної роботи психолога в навчальних закладах: 

надання психологічної допомоги дітям у вирішенні проблем самовизначення, 

соціально-психологічної адаптації, збереження психічного здоров’я, 

формулювання Я-концепції, оптимізації психологічного статусу. 

Консультування педагогів з вирішення їхніх професійних проблем і розвитку 

педагогічних здібностей.  

Основні поняття: процес консультування в навчальних закладах, 

соціально-психологічна адаптація, психологічний статус, професійні проблеми. 

Міжпредметні зв’язки. Методи математичної статистики у психології. 

Медична психологія. Експериментальна психологія. 

 Тема 7. Теоретичні засади психокорекції особистості . 

Поняття і суть психологічної корекції. Класифікація основних напрямків та 

моделей психокорекції. Основні засади психокорекційної взаємодії ―психолог-

клієнт‖. 

        Основні поняття: поняття психологічної корекції, класифікація моделей 

психокорекції, основні засади психокорекційної взаємодії 



 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології.. 

 

Тема 8.Психодинамічний напрямок у психокорекції . 

Основні особливості психодинамічного напрямку в психокорекції. 

Психоаналітична корекція З.Фрейда. Індивідуально-аналітична психокорекція А 

Адлера. Аналітико-психологічна К.Юнга та інші моделі психодинамічної 

корекції.   

        Основні поняття: психодинамічний напрям, психоаналітична корекція, 

індивідуально-аналітична психокорекція. 

         Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектологі. 

          Тема 9.Поведінковий напрямок у психокорекції . 

Основні особливості поведінкового напрямку в психокорекції. Біхевіористична 

психокорекція Д.Уотсона, Б.Скіннера, Е.Торндайка та інші моделі цього 

різновиду психокорекції. Когнітивно-поведінкова психокорекція Дж.Келлі, 

А.Бека, А.Еліса. Поведінково-модельна психокорекція А.Бандури, У. Сельтера, 

У. Глосера. 

 Основні поняття: поведінковий напрям,  когнітивно-поведінкова 

психокорекція, поведінково-модельна психокорекція. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 10. Гуманістичнийнапрямок в психокорекції. 

Основні особливості гуманістичного напряму в психокорекції. Психокорекційні 

моделі А.Маслоу, К. Роджерса.  Психокорекційні моделі Е. Берна, Ф. Перлза, Л. 

Бінсвангера, К. Ясперса. Особливі психокорекційні моделі А. Лоуена, В. Райха, 

А. Мейхенбаума та інших авторів.  

 Основні поняття: психокорекційні моделі, гуманістичний напрям, 

особливості психокорекції. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 11.Психокорекційне сприяння особистісному розвиткові 

підлітків і юнаків. 

Шляхи психокорекції "важких" підлітків. Психокорекційна допомога юнакам 

"групи ризику". Проектування тренінгу особистісного росту для підлітків і 

юнаків. 

Основні поняття: тренінг особистісного росту, психокорекційна допомога, 

"важкі" підлітки. 

Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

 

Зміст курсу «Експериментальна психологія» 

 

Тема 1.Метод і методологія. Класифікація методів психологічного 

дослідження. 



Історіявикористання методу спостереження в психології. Принцип 

використання методу спостереження в 

психологічнихдослідженнях.Емпіричніметоди в психологічномудослідженні. 

Особистість психолога-практика та психолога-дослідника. 

Класифікаціяметодівпсихологічногодослідження. 

Загальнийаналізособливостейексперименту та неекспериментальнихметодів 

(спостереження, бесіди, тестів..) 

Основні поняття: спостереження, емпіричні методи, експеримент. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 2. Метод спостереження в психології.  

Видиспостережень. Самоспостереження і йогопроблеми. Об’єкт і предмет 

спостереження. Цілеспрямоване і нецілеспрямованеспостереження. 

Особливостігіпотез в психологічнихдослідженнях, де основнимметодом  

дослідження є метод спостереження. Особистістьспостерігача та їївплив на 

результатидосліджень. 

Основні поняття: самоспостереження, особистість спостерігача, гіпотеза. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 3. Методиопитування в психологічномудослідженні. 

Анкетування. 
Постановка проблеми а анкетуванні. Операціоналізація. Підбіргруп 

дляанкетування. Правила побудови анкет. Види анкет. Помилки в 

анкетуванніпсихологів-дослідників. 

Основні поняття: анкетування, проблема, експеримент. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 4. Проективний метод: історія та застосування в 

сучаснихдослідженнях. 

Історіяпроективнихдосліджень. Роршах і його методика. 

Проективнідослідження Юнга і Фрейда. Видипроективних методик. Вимоги до 

проведеннядослідження з застосуванням проективного 

методу.Світмалюнкуочима психолога дослідника. Вимоги до 

психологічногодослідження в якомувикористовуютьсямалюнкові методики.   

Основні поняття: проективні методики, емпіричні методи, експеримент, 

дослідження. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 5. Тестування в психологічнихдослідженнях. 

Історіявиникнення та впровадженнятестів у науковедослідження. Структура 

психологічного тесту. Видитестів. Застосуваннятестовихзамірів у 

психологічнихдослідженнях та вимоги до опрацюваннярезультатів. Метод 

аналізупродуктівдіяльності. Архівний метод. Герменевтика. Метод тесту. 

Тестологія. Функціїтестів. Видитестів. Тести профпридатності, досягнення, 

здібності і ін. 



Основні поняття: тестологія, методи тестування, види тестів. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 6. Змінніексперименту. 

Суть експериментально-психологічногообстеження. Експеримент і наукова 

проблема. Гіпотеза. Видиекспериментів у психології. 

Історіяпсихологічногоексперименту. 

Особливостіпсихологічнихдослідженьіззастосуваннямасоціацій. 

Основні поняття: асоціації, емпіричні методи обстеження, експеримент. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 7.Впливекспериментальноїситуації на 

результатиекспериментувань. 

Факториспілкування, якіможутьспотворитирезультатиекспериментів.Проблема 

позитивноїсамопрезентаціїдосліджуваних. Методи: ―подвійнийсліпийдослід‖, 

―введення в оману‖, ―незалежноговимірюваннязалежнихпараметрів‖. Проблема 

досліджуваного в експерименті. Анкетуванняпісляексперименту. 

Основні поняття: самопрезентація, емпіричні методи незалежного 

вимірювання, експеримент. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 8.Математичнийаналіз та 

оформленнярезультатівекспериментів. 

Психологічневимірювання і експеримент. Шкали для 

психологічноговимірювання. Вимірювання в експерименті. Аналіз та 

інтерпретаціярезультатівдослідження. 

Основні поняття: психологічне вимірювання, шкали незалежного 

вимірювання, квазіексперимент. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 9. Тренінги в психологічнихдослідженнях. 

Методипрактичноїпсихології.. 

Психологічнакорекція. Принципипобудовитренінгів у психології. 

Особливостізастосуваннятренінгу у дослідженнях. 

Основні поняття: тренінг, принципи побудови незалежного вимірювання, 

керівник. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 

Тема 10. Особливостіформуваннядослідницькихгруп для 

експериментів. 

Ідеальний та реальнийексперимент. Характеристики ідеального та реального 

експерименту.  

Безмірнийексперимент. Експериментальнавибірка. 

Стратегіяформуванняекспериментальнихгруп. 

Порівняльнітаблицірізнихвидівекспериментів. 



Основні поняття: вибірка, стратегія формування, експериментальна група. 

 Міжпредметні зв’язки. Загальна психологія. Вікова та педагогічна 

психологія. Основи дефектології. 
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