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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму додаткового вступного випробування зі спеціальності 

053 Психологія (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) розроблено на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра відповідної 

спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів на основі ступеня бакалавра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки) під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за спеціальністю 053 Психологія. 

Мета додаткового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної 

та практичної підготовки абітурієнтів та визначення рівня фахової підготовки. 

Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із профільних 

дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови успішного проходження 

додаткового вступного випробування, тобто за умови набору кількості балів, 

що вища за поріг «склав/не склав», який становить 75 балів. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ступеня бакалавр – загальної психології 

та вікової психології. 
 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

 історію (етапи становлення психології як науки), основні категорії і 

поняття психологічної науки, її предмет і методи; 

 структуру і функції людського мозку; 

 психологічні закономірності і механізми виникнення, функціонування та 

розвитку психіки; 

 категоріально-понятійний апарат вікової психології; 

 причини та закономірності виникнення вікових криз, шляхи їх подолання; 

 особливості становлення експериментального методу в психології. 

 

Вступник повинен вміти: 

 пояснювати психологічний зміст та механізми становлення і розвитку 

різних форм прояву психіки; 

 визначати характеристики та особливості прояву різних психічних 

процесів, станів і властивостей людини залежно від ситуацій та обставин; 

 аналізувати психологічний зміст, структуру та психологічні механізми і 

умови розвитку особистості; 

 встановлювати та вирізняти психологічні симптоми вікових криз 

особистості; 
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3. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ТЕСТУВАННЯ 

 

Загальна психологія 

Тема 1. Предмет, завдання і місце психології в системі наук. 

Предмет психології. Завдання психології. Зв’язок психології з іншими 

науками. Визначення психології як науки. Значення психології та її місце в 

системі наук. Основні етапи становлення психології як науки.  

Тема 2. Еволюція та розвиток психіки. 

Поняття про психіку. Природна та соціальна детермінація психічного 

розвитку. Мозок і психіка людини.  

Тема 3. Свідомість і несвідоме.  

Свідоме і несвідоме в діяльності людини. Структура свідомості. Несвідомі 

психічні явища Самосвідомість особистості. 

Тема 4. Індивід та особистість. Психологічна структура особистості. 

Індивід, особистість, індивідуальність. Умови виникнення особистості. 

Психологічна структура психічних явищ особистості. 

Тема 5. Психічні пізнавальні процеси: відчуття. 

Поняття про відчуття. Рефлекторна природа відчуттів. Рецептори і 

аналізатори. Класифікація відчуттів, їх види. Загальні властивості відчуттів. 

Закономірності відчуттів.  

Тема 6. Сприймання як один із пізнавальних процесів. 

Поняття про сприймання. Властивості сприймання. Фізіологічні основи 

сприймання. Закономірності сприймання. Класифікація сприймань, їх види. 

Сприймання руху,  простору, часу і тексту. Ілюзії і галюцинації.  

Тема 7. Увага як пізнавальний процес. 

Поняття про увагу, її фізіологічна основа. Види уваги. Мимовільна, 

довільна та післядовільна увага. Зовнішня та внутрішня увага. Властивості 

уваги. 

Тема 8. Пам'ять як пізнавальний процес. 

Поняття про пам’ять. Суспільно-історичний характер пам’яті. Теорії 

пам’яті. Види пам’яті. Загальна характеристика процесів пам’яті. Індивідуальні 

відмінності в процесах пам’яті. 

Тема 9. Мислення та мова. 

Поняття про мислення. Мислення і чуттєве пізнання. Мислення і мова. 

Соціальна природа мислення. Форми мислення: поняття, судження та 

умовиводи. Формування понять у процесі навчання. Мисленнєві операції та їх 

характеристика. Мислення і розв’язування задач. Види мислення і його 

індивідуальні особливості. Поняття про інтелект та основні підходи до його 

вивчення. Структура інтелекту за Р. Стернбергом, Ч. Спірменом, 

Л. Терстоуном, Р. Кеттеллом, Дж. Гілфордом.  

Поняття про мову. Походження мови та її функції. Основні елементи мови. 

Мова і мовлення. Види мовлення. Індивідуальні особливості мовлення. 
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Тема 10. Уява. 

Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Уява та об’єктивна дійсність. 

Види уяви. Фізіологічні основи уяви. Механізми уяви.  Ідеомоторні рухи. 

Тема 11. Психічні властивості особистості. Темперамент. 

Поняття про темперамент. Фізіологічні механізми темпераменту 

(гуморальна, конституційна та психофізіологічна теорії). Типи темпераментів, 

їх психологічна характеристика. Основні властивості темпераменту. Роль 

спадковості в походженні властивостей темпераменту. Темперамент і 

індивідуальний стиль діяльності.  

Тема 12. Здібності та задатки особистості. 

Поняття про здібності. Здібності, знання, уміння й навички. 

Характеристика видів здібностей. Загальні та спеціальні здібності. Структура 

здібностей. Структура спеціальних здібностей. Якісна і кількісна 

характеристика здібностей.  

Тема 13. Характер особистості. 

Поняття про характер. Вияв характеру. Структура і риси характеру, його 

цілісність. Характер і спрямованість особистості. Спадковість і характер. 

Зв’язок характеру і темпераменту. Формування характеру.  

Тема 14. Спрямованість особистості. 

Поняття про спрямованість особистості. Роль потреб у спрямованості 

особистості. Звички та їх значення в діяльності особистості. Форми прояву 

спрямованості. Усвідомлені та несувідомлені мотиви поведінки. Види інтересів. 

Тема 15. Діяльність.  

Активність особистості та її джерела. Активність і діяльність. Діяльність 

як суттєвий вид активності людини. Структура діяльності. Екстеріоризація та 

інтеріоризація дій як етапи розвитку та основна форма оволодіння діяльністю. 

Поняття про навички, вміння, звички. Основні види діяльності (ігрова, учбова, 

трудова) та їх порівняльна характеристика. Гра як провідна діяльність і її 

психологічні особливості. Учбова діяльність та її психологічна характеристика. 

Психологічна структура і зміст трудової діяльності. Творчість як самостійний 

вид діяльності. Потреби та мотиви як рушійна сила діяльності  особистості 

Тема 16. Поняття та особливості емоційно-чуттєвої сфери особистості. 

Поняття про емоції та почуття. Характерні особливості емоцій і почуттів. 

Емоції людини і тварин. Види емоцій та почуттів. Фізіологічні основи емоцій. 

Роль емоцій в житті людини. Характеристика різних емоцій. Емоційні 

властивості людини. Загальне уявлення про почуття. Класифікація почуттів.  

Основні емоційні стани особистості. Поняття, види, особливості перебігу 

стресу. Афекти та афективна поведінка. Фрустрація. Настрій.  

Тема 17. Поняття про волю в психології.  

Функції волі. Поняття про волю. Мотиваційна сфера особистості та 

вольова діяльність. Вольовий акт і його структура. Вольове зусилля. 

Психологічний аналіз боротьби мотивів та прийняття рішення. Вольові якості 

особистості та їх розвиток. Вікові та індивідуальні особливості волі.  
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Вікова психологія 

Тема 1. Вікова психологія як наука. 

Предмет вікової психології як науки. Поняття про розвиток, дозрівання і 

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

Історія розвитку вікової психології як науки. 

Тема 2. Закономірності та періодизація вікової психології. 

Закономірності психічного розвитку. Рівні психічного (розумового) 

розвитку за Л.С.Виготським. Критерії психічного розвитку за Д.Б.Ельконіним. 

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

період. Провідна діяльність. Вікові кризи розвитку. Поняття новоутворення в 

віковій психології. 

Тема 3. Особливості перинатального розвитку дитини. Вплив факторів 

середовища на внутрішньоутробний розвиток дитини. Становлення психіки в 

період пренатального розвитку. Стадії перебігу пологів. Можливі післяпологові 

ускладнення. Психологічна характеристика періоду новонародженості. 

Безумовні рефлекси та їх значення для психічного розвитку людини. 

Тема 4. Психологічні особливості розвитку немовлят. 

Особливості спілкування у немовлят. Формування передумов розвитку 

мови у цьому віці. Розвиток рухів та дій у немовлят. Розвиток орієнтації в 

оточуючому світі сенсорний, перцептивний розвиток та когнітивний розвиток. 

Тема 5. Психологічні особливості розвитку у ранньому дитинстві. 

Соціальний та емоційний розвиток у ранньому віці. Особливості 

когнітивного розвитку в ранньому віці. Поняття про знаково-символічну 

функцію свідомості. Мовний розвиток у ранньому віці. Якісні і кількісні 

характеристики словникового запасу дітей раннього віку. Розвиток особистості 

у ранньому віці. Криза 3-х років. 

Тема 6. Формування психічних процесів та властивостей у 

дошкільному віці. 

Гра як основний рушій розвитку у дошкільному дитинстві. Розвиток 

пізнавальних процесів у дошкільному віці. Соціалізація та розвиток особистості 

у дошкільному віці. Ідентифікація та его-ідентичність. Роль та значення 

дошкільних закладів у психічному розвитку дитини. Психологічний аналіз 

кризи 6-7 років. 

Тема 7. Молодший шкільний вік: основні тенденції та закономірності 

психічного розвитку. 

Готовність дитини до навчання у школі: основні критерії. Навчання та 

когнітивний розвиток у молодшому шкільному віці. Розвиток емоційно-

вольової та мотиваційної сфер у молодшого школяра. Колектив та розвиток 

особистості у молодшому шкільному віці. Обдарованість та розвиток 

здібностей молодшого школяра. 

Тема 8. Психологічні особливості розвитку у підлітковому віці. 

Особливості взаємин підлітка з соціальним оточенням. Особистісно-

інтимне спілкування. Розвиток емоційно-вольової сфери у підлітковому віці. 

Сучасні погляди на підлітковий вік та кризу підліткового віку. Особливості 
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когнітивного розвитку у підлітковому віці. Моральний розвиток у підлітковому 

віці. Акцентуації характеру в підлітковому віці. 

Тема 9. Психологічні особливості розвитку в період юності. 

Взаємини старшокласників із однолітками та дорослими. Любов і дружба в 

ранній юності. Когнітивний розвиток у період ранньої юності. Особливості 

емоційно-вольової сфери у період ранньої юності. Становлення особистості, 

внутрішня позиція та формування життєвих планів. Особистісне та професійне 

самовизначення.  

Тема 10. Психологія дорослої людини. 

Фізичний та когнітивний розвиток у період ранньої дорослості. 

Психосоціальний розвиток у період ранньої дорослості. Розвиток особистості у 

період ранньої дорослості. Вплив навчання на інтелектуальний розвиток 

дорослих. Професійна підготовка та вибір професійного шляху у ранньому 

дорослому віці. Причини та наслідки кризи середнього віку. Фізіологічна 

стабільність та здоров’я в період середньої дорослості. Середня дорослість: 

особливості емоційного та когнітивного розвитку. Розвиток особистості та 

кар’єрний ріст у період середньої дорослості. 

Тема 11. Геронтопсихологія. Основні тенденції та закономірності 

психічного розвитку в період пізньої дорослості і старості. 

Загальна характеристика періоду пізньої зрілості. Старіння: фізіологічні, 

психологічні та соціальні причини. Пізнавальні та когнітивні процеси у період 

пізньої зрілості. Особистісний та соціальний розвиток у похилому віці.  

Екзистенційна криза розвитку у похилому віці: шляхи подолання. Завершення 

життєвого шляху: проблеми помирання та смерті. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.  

Список допущених до додаткового вступного випробування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол, та 

складається з абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми співбесід, екзаменаційні білети, критерії оцінювання 

відповіді вступника. 

Екзаменаційні білети складаються відповідно до Програм додаткових 

вступних випробувань. Програми додаткових вступних випробувань 

оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського 

(http://www.mdu.edu.ua).  

Додаткові вступні випробування проводяться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2018 році.  

Розклад проведення додаткових вступних випробувань, що проводяться 

МНУ імені В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної 
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комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На додаткове вступне випробування вступник з'являється з паспортом. 

Додаткове вступне випробування у формі співбесіди проводиться не 

менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова 

фахової атестаційної комісії згідно з розкладом у день іспиту.  

Вступник одержує екзаменаційний білет, який містить 3 питання з 

дисциплін, що є профільними для відповідної спеціальності. На кожне питання 

треба дати вичерпну відповідь. 

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність 

відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується 

вступником та членами відповідної комісії.  

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. 

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 

200 балів. Якщо абітурієнт набрав 0 балів з будь-якого питання, то вважається, 

що додаткове вступне випробування не складено. 

Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із 

профільних дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування, тобто за умови набору 

кількості балів, що вища за поріг «склав/не склав», який становить 100 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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