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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму комплексного кваліфікаційного екзамену з психології  

розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

напряму підготовки 6.030102 «Психологія» та Тимчасового положення «Про 

організацію освітнього процесу у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка».  

Комплексний екзамен із психології є формою атестації, передбаченої 

чинними навчальними планами, та проводиться з метою встановлення 

відповідності рівня науково-теоретичної та практичної підготовки студентів 

освітньо-кваліфікаційним характеристикам фахівців першого 

(бакалаврського) освітнього рівня за напрямом підготовки 6.030102 

«Психологія».    

Завдання фахового випробування: з’ясування рівня знань випускників з 

різних галузей психологічної науки; встановлення готовності майбутніх 

фахівців до  практичного застосування цих знань у їхній професійній 

діяльності; визначення сформованості фахових компетентностей майбутніх 

психологів.   

Сучасний компетентнісний підхід до професійної підготовки   

психологів-бакалаврів ґрунтується  на інтеграції навчальних планів та 

програм, які спрямовані на розвиток загальнонаукових, інструментальних та 

соціально-особистісних компетенцій.  

Професійна підготовка  психологів вимагає сформованості базових 

уявлень й базових знань з різних галузей психології, розвинутих 

дослідницьких навичок, здатності до системного мислення, до аналізу 

професійної ситуації, співставлення та порівняння компонентного змісту, 

сформованості особистісно-етичних якостей, професійної та особистісної 

відповідальності, високого рівня комунікації  та володіння високим рівнем 

професійної та просвітницької культури,  наявності професійних здібностей 

до впровадження знань у різних сферах діяльності психолога. 

Відповідно, програма комплексного кваліфікаційного екзамену  

фахових психологічних дисциплін об’єднує 4 нормативні професійно-

орієнтованих дисципліни: загальну психологію, вікову психологію, соціальну 

психологію, психологічне консультування та психокорекцію. 

 Питання до комплексного кваліфікаційного екзамену відповідають 

змісту робочих навчальних програм дисциплін, які виносяться на державну 

атестацію згідно з ухвалою кафедри загальної, вікової та педагогічної 

психології (Протокол №5 від 20.04.2018р.) та формуються на 

компетентнісних засадах. 

Структура екзаменаційного білета складається з трьох завдань. Перше 

теоретичне завдання вимагає від студента демонстрації загальнонаукових 

компетентностей: базових знань з основних дисциплін, а також  уміння  

порівнювати, аналізувати, вільне володіння науковою термінологією та 

поняттями тощо. Відповідь на друге тестове завдання демонструє рівень  

орієнтації студента в термінології, креативність в розв’язуванні завдання, 



здатність до швидкої оцінки ситуації та до системного мислення. Третє 

практичне завдання дозволить оцінити рівень спеціалізовано-професійних 

компетентностей випускника – здатність використовувати набуті знання й 

навички в практичній організації психокорекційної роботи та 

психоконсультативної практики. 

  

 

  

   



ПРОГРАМА 

комплексного кваліфікаційного екзамену з психології 

для напряму підготовки 6.030102 «Психологія», освітній рівень:  

перший (бакалаврський) 

 

Загальна психологія 

Предмет та завдання загальної психології. Поняття про психіку та її 

природу. Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії. 

Свідомість як вищий рівень психічного відображення і саморегуляції 

людини. Самосвідомість і “Я-концепція”. Поняття про особистість та її 

структуру. Взаємозв’язок понять «індивід», «особистість» та 

«індивідуальність. Підходи до психологічного тлумачення особистості, її 

структури та чинників формування у різних психологічних концепціях. 

Активність особистості та її джерела. Загальна психологічна характеристика 

діяльності, її структура і види. Поняття про відчуття. Фізіологічні механізми 

відчуття. Класифікація відчуттів. Основні властивості відчуттів. Поняття про 

сприйняття. Фізіологічні механізми сприйняття. Основні властивості 

сприйняття. Пам’ять як психічний процес. Основні види і процеси пам’яті. 

Типи запам’ятовування. Прийоми ефективного запам’ятовування. Поняття 

про уяву. Види уяви. Механізми створення образів уяви. Поняття про 

мислення. Природа мислення та його різновиди. Розумові дії та операції 

мислення. Форми мислення. Поняття про увагу. Основні види уваги.  

Характеристика властивостей уваги. Поняття про волю. Вольові властивості 

особистості. Фізіологічні і мотиваційні аспекти вольових дій. Структура 

вольової дії та аналіз її компонентів. Поняття про емоції та почуття. Види 

емоцій. Види почуттів. Поняття про спрямованість особистості. Компоненти 

спрямованості особистості. Поняття про здібності людини. Класифікація 

здібностей. Рівні розвитку здібностей. Задатки і здібності. Обдарованість. 

Майстерність. Талант. Геніальність. Поняття про темперамент. Фізіологічні 

основи темпераменту. Типи темпераменту. Поняття про характер. 

Закономірності формування характеру. Взаємозв’язок характеру і 

темпераменту. 

 

Рекомендована література: 

1. Загальна психологія: навч. посіб. / О.П.Сергєєнкова, О.А.Столярчук, 

О.П.Коханова, О.В. Пасєка – К. : ЦУЛ, 2012. – 296 с. 

2.  Загальна психологія : Підручник / за ред. О. В. Скрипченко, Л. В. 

Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. 2-ге вид., випр. і доп. –  К.: Каравела, 

2012. – 464 с.  

3. Загальна психологія: Практикум. / В.Волошина, Л.Долинська, 

С.Ставицька, О.Темрюк – К : Каравелла, 2013. – 280 с. 

4. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібник /                          

С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко; Міжрегіональна академія управління 

персоналом. – 3-тє вид., стер. – К. : МАУП, 2007. – 256 c. 

5. Основи психології: Підручник для студ. вищих навч. закл. /                     



О. В. Киричук (заг.ред.), В.А. Роменець (заг.ред.). – 6-те вид., стер. – К. : 

Либідь, 2006. – 632с. 

6. Практикум із загальної психології / Т.М.Зелінська, І.М. Михайлова 

Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2010. – 272 с. 

 

Вікова  психологія 

Предмет вікової психології. Поняття про психічний розвиток 

особистості та його закономірності. Біогенетичні підходи до дослідження 

психіки дитини. Психоаналітичні теорії розвитку особистості. Теорія 

соціального научіння. Когнітивно-генетична теорія психічного розвитку. 

Епігенетична теорія розвитку особистості. Теорія розвитку вищих психічних 

функцій. Психічний розвиток і навчання. Роль діяльності в психічному 

розвитку людини. Провідна діяльність та її види. Основні критерії та 

показники психологічного віку. Різні підходи до вікової періодизації 

психічного розвитку. Психологічні особливості дітей немовлячого віку. 

Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність у  ранньому дитинстві. 

Криза трьох років. Психічний і особистісний розвиток  дитини в 

дошкільному віці. Рольова гра як провідна діяльність дошкільника. 

Психологічна готовність дошкільника до навчання в школі. Психологічна 

характеристика дітей молодшого шкільного віку. Загальна характеристика 

психічного та особистісного розвитку підлітка. Криза підліткового віку. 

Психічний розвиток у ранній юності. Особистісне та  професійне 

самовизначення старшокласників. Криза ідентичності. Загальні психологічні 

особливості пізньої юності. Загальна психологічна характеристика ранньої 

дорослості. Проблема самореалізації дорослої людини та її життєві кризи. 

Функціонування психіки людини періоду середньої дорослості. 

Характеристика кризи середини життя: детермінація та симптоматика. 

Характеристика періоду пізньої дорослості. Сутність мудрості як сенсу життя 

у старості. Основні завдання розвитку людей похилого віку. Значення сім’ї 

для людей похилого віку. 

  

Рекомендована література: 
1. Вікова психологія: навч. посіб. / О.П.Сергєєнкова, О.А.Столярчук, 

О.П.Коханова, О.В. Пасєка – К. : ЦУЛ, 2012. – 246 с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / За ред. О. В. 

Скрипченко, Л. В. Долинська , З. В. Огороднійчук та ін. 3-тє вид., випр. І доп. 

– К.: Каравела, 2012. – 400 с. 

3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. / Т. В. Дуткевич – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 424 с. 

4.  Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге 

вид.: навчальний посібник. / В.П.Кутішенко. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2010. – 128 с. 

5. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. для студ. 

ВНЗ / В.М. Поліщук; Глухівський держ. педагогічний ун-т. – Суми : 

Університетська книга, 2007. – 330 с. 



6. Савчин М. В. Вікова психологія: навч. посібник / М.В. Савчин, Л.П. 

Василенко. – 2-ге вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 359 с. – (Серія 

"Альма-матер"). 

   

Соціальна психологія 
Предмет соціальної психології. Етапи становлення соціальної 

психології. Методи соціальної психології. Проблема особистості в соціальній 

психології. Етапи входження особистості в групу. Зміст, механізми та 

інститути соціалізації особистості. Етапи та структура процесу соціалізації. 

Первинна та вторинна соціалізація. Соціальна психологія груп. 

Характеристика великих соціальних груп.  Ознаки та структура великих 

соціальних груп, їх класифікація. Стихійні групи. Особливості натовпу, маси, 

публіки. Поняття малих соціальних груп та підходи до їх класифікації. 

Соціально-психологічні характеристики малої соціальної групи. Діагностичні 

можливості соціометричного методу та процедури проведення соціометрії.  

Структура взаємовідносин у малій соціальній групі. Групова динаміка та 

групові процеси. Механізми групової динаміки. Групова згуртованість. 

Психологія спілкування. Поняття «керівник та «лідер». Теорії лідерства. 

Сучасні класифікації типів керівництва.  

Поняття спілкування, його зміст та цілі. Функції спілкування. 

Комунікативна та перцептивна сторони спілкування. Види та рівні 

спілкування. Індивідуальні типи спілкування. Конфлікт як феномен 

взаємодії. Класифікація видів конфліктів у міжособистісній взаємодії. 

Причини конфліктів. Динаміка та структура конфлікту. Стратегії поведінки 

учасників конфлікту. Міжособистісний вплив,  його  стратегії та види. Види 

психологічного впливу. Захист від негативних впливів.  
 

Рекомендована література: 
1. Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія: Навч.-метод. посібник / 

Н.М.Ануфрієва, Т.М.Зелінська, Н.О.Єрмакова. – К.: Каравела, 2009. – 216 с. 

2. Волянська О. В. Соціальна психологія: навч. посібник / О. В. 

Волянська, А.М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Серія "Вища 

освіта XXI століття"). 

3. Москаленко В.В. Соціальна психологія  Підручник. Видання 2-ге, 

виправлене та доповнене / В.В. Москаленко. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 688 с. 

4. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: 

Навчальний посібник / Орбан-Лембрик Л.Е. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 

528 с.  

5. Практикум із соціальної психології. Навчальний посібник / 

[Укладачі.  Т.М.Зелінська, І.В Михайлова., А.Е. Демерс]. –  К.: Каравела, 

2015. – 232 с.  

    

 

 



Психологічне консультування та психокорекція 

  Поняття, принципи та завдання психологічного консультування. 

Загальні вимоги до особистості консультанта. Консультативний контакт та 

його складники. Особливості  комунікації в психологічному консультуванні. 

Організація психологічного консультування. Етапи психологічного 

консультування. Види та техніки психологічного консультування. 

Консультування з проблем емоційно-особистісного розвитку особистості. 

Особливості сімейного консультування. Психолого-педагогічне 

консультування. Консультування з проблем подолання кризових станів. 

Етапи психокорекційної роботи. Засоби та техніки психокорекції.   

Форми психокорекції. Методи психокорекції. Технологія розробки 

психокорекційних програм різних видів. Основні принципи складання 

психокорекційних програм. Вікові аспекти психокорекційної роботи. 

Психокорекційна робота із дітьми.  Корекція емоційно-особистісної сфери і 

поведінки. Корекція пізнавальної сфери. Корекція міжособистісних відносин. 

Основні психологічні причини порушень у родинному вихованні, шляхи їх 

корекції. Синдром  професійного вигорання та способи його подолання. 

 

Рекомендована література: 
1. Васьківська С.В. Основи психологічного нсультування: підручник / 

С. В.Васьківська – К.: Ніка-.Центр, 2011. – 424 с.   

2. Кузікова С. Б. Основи психокорекції [Текст]: Навчальний посібник / 

С. Б. Кузікова. – К. : Академвидав, 2012. – 320 с. 

3. Максименко С. Д. Практикум із групової психокорекції: підручник / 

Максименко С. Д., Прокоф'єва О. О., Царькова О. В., Цехмістер Я. В., 

Кочкурова О. В. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 752.  

4. Основи психологічного консультування: навчальний посібник /за 

ред. чл.-кор. АПН України, проф. Е. Л. Носенко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – 

332 с.  

5. Титаренко Т. М. Життєві кризи: технології консультування: навч. 

посіб. / Т.М. Титаренко. – К. : Главник, 2007. – 144с. – (Серія "Психологічний 

інструментарій"). – Ч. 1. – 144с.  

6. Федоренко Р. П., Шкарлатюк К. І. Психологічний практикум з 

консультування: зміст, прийоми, технології [Текст]: навч.посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. ІІІ - ІV рівнів акредитації / Р.П.Федоренко,                                 
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Загальні критерії оцінювання 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

 

А 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з незначними недоліками 

В 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий 

рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень 

знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень 

знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного 

перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань, що 

вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
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