
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма комплексного екзамену з психології розроблена з 

урахуванням вимог щодо  атестації здобувачів вищої освіти (бакалаврів),  

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014р. та 

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії у Київському університеті імені Бориса Грінченка від 27.02.2015. 

Комплексний екзамен із психології є формою держаної атестації, 

передбаченої чинними навчальними планами, та проводиться з метою 

встановлення відповідності рівня науко-теоретичної та практичної 

підготовки студентів освітньо-кваліфікаційним характеристикам фахівців 

освітньо-кваліфікаціного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.030102 

«Психологія».    

Отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за 

спеціальністю 6.030102 «Психологія»  базується на визначенні рівня фахових 

(загально-професійних і спеціалізовано-професійних) компетентностей 

випускників, передбачених відповідним рівнем Національної рамки 

кваліфікацій і освітньо-професійними програмами підготовки фахівців за 

означеною спеціальністю. 

Сучасний компетентісний 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 не тільки базових уявлень і базових знань з різних 

галузей психології, а й розвинутих дослідницьких навичок, здатності до 

системного мислення, до аналізу, співставлення, порівняння, автономності, 

сформованості особистісних якостей, відповідальності, комунікацій  та 

наявності професійних здібностей до впровадження знань у різних сферах 

діяльності психолога. 

Відповідно, програма комплексного державного екзамену  з психології 

містить перелік 4 нормативних професійно-орієнтованих дисциплін: загальна 

психологія, вікова психологія, соціальна психологія, психологічне 

консультування та психокорекція. 

 Питання до державних екзаменів відповідають змісту робочих 

навчальних програм дисциплін, які виносяться на державну атестацію згідно 

з ухвалою кафедри загальної,вікової та педагогічної психології (Протокол № 

5 від 29.12. 2014 р.) 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 тощо. Відповідь на друге тестове завдання 

продемонструє рівень  орієнтації студента в термінології, його креативність, 

здатність до швидкої оцінки ситуації та до системного мислення. Третє 

практичне завдання дозволить оцінити рівень спеціалізовано-професійних 

компетентностей випускника – його здатність використовувати набуті знання 



і навички  в організації психокорекційної роботи та психоконсультативної 

практики. 

  

 

 ПРОГРАМА 

комплексного екзамену з психології 

для спеціальності 6.030102 «Психологія», освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» 

 

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. Взаємозвязок 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 

срийняття. 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.Сергеєнкова, О.А.Столярчук, 

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

2. Загальна психологія: Навч. посібник / О.Скрипченко, Л.Долинська, 

З.Огороднійчук та інш. – Київ: Либідь, 2005 р. – 464 с.  

3. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / 

С.Д.Максименко, В.О.Зайчук, В.В.Клименко, В.О.Соловієнко. За загальною 

редакцією акад.. С.Д.Максименка – К.: Форум, 2000. – 543 с.  



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

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

5. 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. 

 6. Маклаков А.Г. Общая психология:Учеб. пособ. для вузов /                    

А.Г. Маклаков – СПб.:Питер, 2000. – 592 с. 

7.  М'ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. для студ. вищих пед. 

навч. закл. / П.А. М'ясоїд. – 3-тє вид., випр. – К. : Вища школа, 2004. – 487 с. 

8. 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. 

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

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

10. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук 

та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 560 

с.  

11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л.  Рубинштейн – 

СПб.: Питер, 2000. – 712 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. Концепція діалектичного 

характеру розвитку Г.С. Костюка. Епігенетична теорія розвитку особистості 

Е. Еріксона. Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського. 

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. Періодизація вікового розвитку Д.Б. Ельконіна. 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. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов / 

Г.С. Абрамова. – М. : Академический Проект, 2000. – 624с. – 

(Gaudeamus). 

2. Аверин В. А. Психология человека от рождения до смерти. 

Младенчество. Детство. Юность. Взрослость. Старость: Полный курс 

психологии развития:Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

направлению и специальностям психологии / А. А. Реан (ред.); В.А. 

Аверин, Ж.К. Дандарова, А.А. Деркач та др. – 2-е изд. – СПб. : прайм-

ЕВРОЗНАК, 2003. – 411 с. : ил. – (Серия "Психологическая 

энциклопедия"). 

3. Крайг Грэйс. Психология развития / Н. Мальгина (пер.с англ.). – 7-е 

изд., междунар. – СПб. : Питер, 2003. – 988 с. : рис. – (Серия "Мастера 

психологии"). 

4. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие человека от 

рождения до поздней зрелости: учеб. пособие для студ. высш. спец. 

учеб. заведений / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – 2-е изд. – М. : 

Творческий центр "Сфера", 2008. – 464 с. – (Учебное пособие). 

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

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

літератури, 2010. – 128 с. 

6.  Максименко С. Д. Генетическая психология: Методологическая 

рефлексия проблем развития в психологии / С.Д. Максименко. – М. : 

Рефл-бук, 2000. – 319 с. 

7. Немов Р. С. Психология: Учебник для студ. высших пед. учеб. 

заведений: В 3 кн. / Р.С. немов. – 4-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000.– Кн. 2 : Психология образования. – 608 с. 

8.  Обухова Л. Ф. Детская возрастная психология: Учеб. пособие для студ. 

вузов / Л.Ф. Обухова. – 3-е изд. – М. : Педагогическое общество 

России, 2000. – 444 с. 

9. 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. 

10.  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"). 

11.  Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. для 

студ. ВНЗ / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. 

– Вид. 2-ге, доп. – К. : Каравела, 2008. – 399 с. – (Серія "Вища освіта в 

Україні"). 

   

 

 



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. Андреева Г. М. Зарубежная социальная психология XX столетия. 

Теоретические подходы: Учеб. пособие для вузов, обучающ. по спец. 

"Психология" / Г.М. Андреева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская. – М. 

: Аспект Пресс, 2002. – 286 с. 

2. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб. для вузов / Г.М. 

Андреева. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 375 с. 

3. Аронсон Элиот. Социальная психология: Психологические законы 

поведения человека в социуме / Аронсон Эллиот, Уилсон Тим, Эйкерт 

Робин; В. Волохонский (пер.с англ.). – 5-е междунар. изд., доп. и 

расшир. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 558с. : рис., табл. – 

(Проект "Психологическая энциклопедия"). 

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

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

"Вища освіта XXI століття"). 

5. Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник для студ. вузів / М.Н. 

Корнєв, А.Б. Коваленко. – К., 1995. – 304 с. 

6. Майерс Дэвид. Социальная психология: Учебник / В. Усманов (гл.ред.), 

С. Гаврилов (пер.с англ.). – 2-е изд., испр. – СПб. : ЗАО "Издательство 
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8. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Навч. посібник / Орбан-

Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с. – (Альма-матер). 

9. Реан А.А. Социальная педагогическая психология: Учеб. пособие для 

студ. и аспирантов психолог. фак., а также слушателей курсов психол. 

дисциплин на гуманит. фак. вузов РФ / Реан А.А., Коломинский Я.Л. – 
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10.  Соціальна психологія в Україні: Довідник / АПН України; Інститут 

соціальної та політичної психології / М. М. Слюсаревський (ред.)Л.П. 

Булах (упоряд.). – К. : Міленіум, 2004. – 195 с. 

11.  Шихирев П. Н. Современная социальная психология: Учеб. пособие 

для вузов / П.Н. Шихирев. – М. : Институт психологии РАН; КСП+, 

2000. – 446 с. – (Библиотека социальной психологии). 

 

    

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 пізнавльної сфери. Корекція міжособистісних відносин. 

Основні психологічні причини порушень у родинному вихованні, шляхи їх 

корекції. Синдром  професійного вигорання та способи його подолання. 
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Критерії оцінювання відповідей випускників на питання екзаменаційного білета 

 

 

 

 

90 – 100 «Відмінно» 

A 

Виставляється за глибокі знання 

навчального матеріалу, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; вміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у 

їхньому взаємозв'язку і розвитку; чітко і 

лаконічно, логічно і послідовно 

відповідати на поставлені запитання;  

вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання 

практичних задач. 

85 – 89 «Дуже добре» 

В 

Виставляється за достатньо високий 

рівень знань  навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені 

запитання,  вміння застосовувати 

теоретичні положення під час 

розв'язування практичних задач. 

75 – 84 «Добре» 

C 

Виставляється за гарний рівень знань, 

міцні знання навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені 

запитання, які, однак, містять певні 

(несуттєві) неточності,  вміння 

застосовувати теоретичні положення під 

час розв'язування практичних задач. 

65 – 74 «Задовільно» 

D 

Виставляється за посередні знання 

навчального матеріалу, мало 

аргументовані відповіді,   слабке 

застосування теоретичних положень при 

розв’язанні практичних задач. 

60 – 64 «Достатньо» 

Е 

Виставляється за слабкі знання 

навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням 

послідовності його викладання, за  

слабке застосування теоретичних 

положень при розв’язанні практичних 

задач. 

1 – 59 «Незадовільно» 

 

F 

Виставляється за незнання значної 

частини навчального матеріалу, істотні 

помилки у відповідях на запитання, 

невміння орієнтуватися під час 

розв'язання практичних задач, незнання 

основних фундаментальних положень. 


