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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Сучасна підготовка фахівців за напрямом 0301 «Соціально-політичні науки» зі 

спеціальості 7.010107 «Практична психологія»  як галузі науково-теоретичних досліджень 

та розробки і впровадження практичних психотехнологій і психотехнік у роботі в системі 

„людина–людина‖ ґрунтується на інтеграції навчальних планів та програм, які спрямовані 

на забезпечення високої ефективності майбутньої професійної діяльності в закладах 

освіти. Досить актуальним є дотримання співвідношення в процесі підготовки майбутніх 

практичних психологів теоретичного компоненту, що проявляється у формуванні знань, 

умінь і навичок, та практичного, який передбачає врахування багатьох аспектів. Зокрема, 

професійна підготовка вимагає сформованості не тільки практичних умінь і навичок у 

співвідношенні з отриманими теоретичними знаннями, але й сформованості особистісних 

якостей (професійного мислення, професійної самосвідомості, професійної 

компетентності, структурного компоненту „Я-концепції‖ („Я – психолог‖ та ін.) та 

наявності професійних здібностей до впровадження практичної діяльності психолога. 

Отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» зі 

спеціальності «Практична психологія» базується на визначенні рівня підготовки 

випускників із нормативних дисциплін циклу професійно-практичної підготовки 

відповідного навчального плану та захистом дипломної (ОКР «спеціаліст») та 

магістерської (ОКР «магістр») роботи. 

Чинними навчальними планами передбачено такі форми держаної атестації: 

Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Форма держаної атестації 

6.010100 «Практична психологія», ОКР 

«бакалавр» 

Комплексний екзамен із психології 

7.010107 «Практична психологія», ОКР 

«спеціаліст» 

Захист дипломної роботи 

Державний іспит із практичної психології 

8.010107 «Практична психологія»,  ОКР 

«магістр» 

Захист магістерської роботи 

Екзамен із методики викладання 

психологічних дисциплін 

Питання до державних екзаменів відповідають змісту робочих навчальних програм 

дисциплін, які виносяться на державну атестацію згідно з ухвалою кафедри практичної 

психології (Протокол № 1 від 27.08 2014р.) 

Випускники спеціальності „Практична психологія‖ повинні мати теоретичні знання 

та практичні навички з нормативних дисциплін циклу професійно-практичнціаліст»ої 

підготовки відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців освітньо-

кваліфікаціного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр». 
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 ПРОГРАМА 

Державного іспиту з практичної психології 

 

для спеціальності 7.010107 «Практична психологія», освітньо-кваліфікаційного 

рівня «спеціаліст» 

 

Психологія особистості 

Умови становлення і розвитку особистості в гуманістичній  психології. Критерії 

психологічно зрілої особистості з позиції гуманістичної психології. Аналіз визначень 

індивіда, особистості, суб'єкта діяльності, індивідуальності в концепції особистості Б.Г. 

Ананьєва. Поняття «психологічно зріла особистість» з позиції вітчизняної психології. 

Аналіз структури особистості за К.Г. Юнгом. Сутність поняття психологічне зростання 

(індивідуація) у теорії К.Г Юнга. Специфіка структурного та динамічного підходів у 

психології особистості як основні моделі особистості. Проілюструйте відоме вам 

застосування структурного та динамічного підходів до вивчення особистості. 

 

Рекомендована література 

 

 

Теоретико-методологічні проблеми психології 

Поняття про методологію психології, її зв’язок із загальнонауковою методологією. 

Структура методологічного знання. Співвідношення емпіричного, теоретичного і 

методологічного знання. Теоретична психологія як новий розділ психології, її предмет і 

значення. Основні напрями наукових досліджень теоретико-методологічних проблем 

психологічної науки в Україні. Типи психологічного знання за різними його підставами: 

об'єкт, предмет, мета, інструмент і результат пізнання. Пояснювальні принципи 

психології. Принцип детермінізму. Види психічного детермінізму. Методологічний аналіз 

у психології. Основні поняття науки: гіпотеза, закон, метод, наукова концепція. 

Методологічні принципи реалізації категоріального аналізу, обґрунтовані 

М.Г.Ярошевським. Базисні категорії і метапсихологічні категорії, взаємозв’язок між ними. 

Основні поняття системного підходу. Загальнометодологічні процедури, що 

розробляються системним підходом. Проілюструйте відоме вам застосування системного 

підходу до вивчення психічних явищ. Класифікація наукових проблем в психології:  

відкриття нових властивостей у відомих психічних явищах; відкриття нових  

закономірностей. Основні теоретико-методологічні проблеми психології: психофізична, 

психофізіологічна, психогностична проблема. Спілкування як координати наукової 

діяльності. Поняття про наукову школу. Дискусія як форма наукового спілкування. 

Опонентне коло і наукове відкриття. Загальна характеристика розвитку психологічних 

ідей у ХХ ст. Причини та загальна характеристика ситуації «методологічної кризи» у 

психології ХХ ст. Основні ідеї вчинкового підходу в українській психології. Вчинок як 

осередок психічного та логіка його визначення. Вчинок і діяльність. Поняття «практична 

психологія»: окремі підходи до розуміння. Світоглядне обґрунтування практичної 

психології. Проблеми методології та методу в практичній психології. Характеристики і 

три складові психологічної технології. Психотехнічне знання, його предмет. 

Співвідношення предмета й методу у психотехнічній теорії. Концепція психотехнічної 

теорії Ф.Є. Василюка. 

 

Рекомендована література 

 

1. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы 

неклассической психологии: Учеб. пособие для студ. вузов., обуч. по спец. "Психология". 

– М. : Смысл, 2002. – 480 с. 
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2. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ; Смысл, 

2003.—240 с. 

3. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания 

к технологии: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. 

психологии. — М. : Смысл; Издательский центр "Академия", 2005. — 287с. 

4. Корольчук М. С. Методологічні та теоретичні проблеми психології: навч. посіб. 

для слухачів та студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук М. С., Ю.Л. Трофімов Ю. Л., В.І. 

Осьодло та ін.. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 336c. 

5. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологи. – М. Наука, 

1984. – 445 с. 

6. Лубовский Д. В. Введение в методологические основы психологии : учеб. пособие / 

Д.В. Лубовский ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Изд-во Моск. 

психолого-социального ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2005. - 223 с. 

7. Маланов С. В. Методологические и теоретические основы психологии : учеб. 

пособие / С.В. Маланов ; Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Изд-во Моск. психолого-

социального ин-та : МОДЭК, 2005. - 333 с. 

8. Маланов С.В. Метологические и теоретические основы психологии. – М.- 

Воронеж, 1985. – 318 с. 

9. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (досвід особистісно 

центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навч.- метод. посіб. / 

АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. — К. : Ніка-Центр, 

2003. — 204с. 

10. Степанов О.М. Методологічні і теоретичні проблеми психології: Навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. освіти. – Тернопіль: ТПНУ, 2007. – 74 с. 

 

 

Психологія самосвідомості 

Співвідношення понять свідомість та самосвідомість. Проблема самосвідомості в 

вітчизняній теорії діяльності (С.Л.Рубінштейн, К.К.Платонов, І.І.Чеснокова та інші). Роль 

емоційної, мотиваційної сфер особистості та спрямованості особистості у формуванні Я 

Психолого-педагогічний аспект проблеми Я (І.Д.Бех, О.Л. Кононко). Загальна 

характеристика становлення і розвитку самосвідомості  

у дітей дошкільного віку.. Загальна характеристика факторів формування та 

функціонування самосвідомості. Вплив соціального оточення на формуванні та 

функціонування самосвідомості особистості. Структура самосвідомості за І.І. 

Чесноковою. Структура та особливості самооцінки. Структура Я-концепції за Р. Бернсом. 

Методи та методики діагностики складових самосвідомості в дитячому віці.  

 

Рекомендована література 

1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ./ Общ. ред.  

В.Я. Пилиповского. – М.: Прогресс, 1986. – 422 с. 

2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – М.: ЛГУ,  

1988. – 564 с. 

3. Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2004. – 310 с. 

4. Кон И. С. В поисках себя: Личность и еѐ самосознание. – М.: Политиздат, 1987. – 350 

с. 

5. Кон И. С. Открытие «Я». – М.: Политиздат, 1978. – 367 с. 

6. Липкина А.И. Самооценка школьника. – М.: Знание, 1976. – 64 с. 

7. Маслоу А. Психология Батия. / Пер. с англ. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер. – 1997. – 304 с. 

8. Мерлин В. С. Структура личности: характер, способности, самосознание: Учеб. 

пособие к спецкурсу. – Пермь: ПГПИ, 1990. – 107 с.  
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9. Налчаджян А.А. «Я-концепция» // Психология самосознания. – Самара: Издат. Дом 

―Бахрах-М‖, 20003. – С. 270 – 332. 

10. Налчаджян А.А. Психологические защитные механизмы // Самосознание и защитные 

механизмы личности. – Самара: Издат. Дом «Бахрах-М»,  

2003. – С. 395 – 481. 

11. Пантилеев С.Р. Самоотношение как емоционально-оценочная система. – М.:  МГУ, 

1989. – 322 с. 

12. Психология самосознания. Хрестоматия. - Самара: Бахрах-М, 2000. - 672 с.  

13. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2006. – 651 с.  

14. Психологія: Підручник. / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь,  

1999. – 558 с. 

15. Самосознание и защитные механизмы личности: Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ-

М,2003. – 656 с.  

16. Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. – Тбилиси: 

Мецниереба, 1989. – 97 с. 

17. Сарджвеладзе Н.И. Самоотношение личности // Психология самосознания. – Самара: 

Издат. Дом «Бахрах-М», 2003. – С. 174 – 207. 

18. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. – М.: Изд-во 

МГУ, 1989. – 214 с. 

19. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат, 1972. – 303 с. 

20. Столин В. В. Самосознание личности. – М., Изд-во МГУ, 1983. – 284 с. 

21. Тихомиров О.К. Психология мышления: Учебное пособие для студентов обуч. по 

спец.: «Психология». – М.: Узд-во Моск. ун-та, 1984. – 270 с. 

22. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1998. – 608 с. 

23. Чамата П.Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей. – К.: Знання,  

1965. – 48 с. 

24. Чеснокова И.И. Особенности развития самосознания в онтогенезе // Принцип развития 

в психологии. – М., 1978. – С. 316 – 337. 

25. Чеснокова И.И. Проблемы самосознания в психологии. – М.: Наука,  

1977. – 144 с. 

26. Шибутани Т. Социальная психология. – М.: Прогресс, 1969. – 535 с. 

27. Шибутани Т. Я-Концепция // Психология самосознания. – Самара: Издат. Дом 

«Бахрах-М», 2003. – С. 245 – 269. 

 

Основи психосоматики 

Картина особистості при психосоматичних порушеннях органів дихання. Методи 

психотерапії, що застосуються при лікуванні психосоматичних захворювань органів 

дихання. Нервова анорексія і булімія. Психосоматичні особливості. Методи 

психотерапевтичної роботи. Психосоматичний аспект ожиріння. Особливості 

психотерапевтичної роботи з такими клієнтами. Види головного болю (головний біль 

напруги, мігрень). Особливості особистості та механізм формування больових відчуттів. 

Методи психотерапії, що застосовуються при функціональних головних болях. 

Особливості особистості при психосоматичних захворюваннях шлунково-кишкового 

тракту (виразка шлунку і дванадцятипалої кишки, закріплення та емоційна діарея, 

„синдром дратівливої кишки‖, виразковий коліт і хвороба Крона, порушення ковтання). 

Психотерапія при психосоматичних захворюваннях шлунково-кишкового тракту. 

Психосоматичні аспекти депресивних розладів. Картина особистості та особливості 

психотерапевтичної роботи з різними формами депресивних розладів. Психосоматичні 

аспекти хвороб щитовидної залози (гіпотиреоз, гіпертиреоз). Картина особистості. Види і 

методики психотерапії, що використовуються в роботі з цими пацієнтами. Цукровий 

діабет: картина особистості і види психотерапії. Психосоматичні захворювання опорно-
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рухової системи (ревматичні порушення м’яких тканин, остеохондроз і ревматоїдний 

артрит). Психотерапія при захворюваннях опорно-рухової системи. Психосоматичні 

захворювання серцево-судинної системи (есенціальна гіпертонія, ішемічна хвороба серця, 

кардіофобічний невроз і порушення серцевого ритму). Особливості психотерапії при 

захворюваннях серцево-судинної системи. 

 

Рекомендована література 

 

1. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Изд-

во Эксмо, 2005. – 992 с. 

2. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. Психосоматический больной на приеме у 

врача / Пер. с нем. – С-Пб., 1996. – 256 с. 

3. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. – СПб: Специальная 

литература, 1996. – 454 с. 

4. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочерян А.С. Основы психотерапии: Учебн. пособие 

для студентов вузов, которые обучаются по спец. «Психология», «Соц. педагогика». – К.: 

Ника-Центр, М.: Алетейа, 1999. – 320 с. 

5. Сыропятов О.Г., Дзеружинская Н.А. Фитотерапия психосоматических расстройств. – 

К.: ВЕАП, 2001. – 88 с. 

 

Основи короткотривалої психотерапії 

 

Поняття про короткотривалу психотерапію. Важливість розвитку групи напрямків 

короткотривалої терапії в соціальному контексті. Основні принципи психотерапії, 

орієнтованої на вирішення. Методи, прийоми та техніки короткотривалої психотерапії. 

Вплив професійної творчості Мілтона Еріксона на розвиток методів короткотривалої 

психотерапії. Нейро-лінгвистічне програмування та короткотривала психотерапія. 

Використання метафор у короткотривалій психотерапії. Переваги та обмеження 

короткотривалої психотерапії з точки зору розвитку особистості клієнта. 

 

Рекомендована література 

1. Ахола Т., Фурман Б., Ялов А.М. Краткосрочная позитивная психотерапия. – М.: 

Речь, 2000. – 220 с. 

2. Баркер Ф. Использование метафор в психотерапии. – Воронеж: МОДЭК, 1995 – 204 

с. 

3. Бретт Д. Жила была девочка, похожая на тебя. Психотерапевтические истории для 

детей. – М.: Класс, 1996. – 224 с. 

 4. Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия. Учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2003. – 380 с. 

5. Гарфилд С. Практика краткосрочной психотерапии. – СПб: Питер, 2002. – 256 с.  

6. Гиллиген С. Терапевтические трансы. Руководство по эриксоновской 

гипнотерапии.  – М.: Класс, 1999. – 416 с. 

7. Гинзбург М. Р., Яковлева Е.Л. Эриксоновский гипноз: систематический курс. – М.: 

Московский психолого-социальный институт, 2008. –  312 с. 

8. Гордон Д. Терапевтические метафоры. – СПб., 1995. – 88 с. 

9. Гордон Д., Майерс-Андерсон М. Терапевтические паттерны Милтона Эриксона.  –   

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. — 192 с. 

10.   Гриндер Дж., Бєндлер Р. Формирование транса. – М.: Каас, 194. – 272 с. 

11. Зейг Дж. К. Испытание Эриксоном: Личность мастера и его работа –  М.:  Класс, 

1999. –  192 с 

12. Каппони В.; Новак Т. Сам себе психолог. – 2-е изд. – СПб.: Питер Пресс, 1996. 



 8 

13. Кейд Б., О'Хэнлон В. Кратосрочная психотерапия. – М.: Институт 

общегуманитарных исследований, 2001. – 240 с. 

 14. Лазарус А. Краткосрочная мультимодальная психотерапия. – М.: Речь, 2001. – 

256 с.  

15. Нардонэ Дж., Вацлавик П. Искусство быстрых изменений. Краткосрочная 

стратегическая терапия: Пер. сит. –  М.: Изд-во Института психотерапии. 2006. – 192 с. 

16.  Спаркс М. Начальные навыки эриксонианского гипноза. – Новосибирск, Имидж-

контакт, 1991. – 80 с. 

17. Уикс Дж., Л’Абат Л.  Психотехника парадокса. Практическое руководство по 

использованию парадоксов в психотерапии. Методические материалы для слушателей 

курса «Психотерапия». Москва, 2002. – 278 стр. 

18. Фарелли Ф. Провокативная психотерапия. – Екатеринбург: изд-во 

"Екатеринбург". – 1996. – 94 с. 

19.  Фурман Б., Ахола Т. Психотерапевтическое консультирование. Беседа, 

направленная на решение. – М.: Речь, 2001. – 160 с. 

20. Хейли Дж. Необычайная психотерапия (Психотерапевтические техники Милтона 

Эриксона). – СПб.: Белый кролик, 1995. – 384 с. 

20. Хейли Дж.  Терапия испытанием: Необычные способы менять поведение – 

М.: Класс, 1998. –  208 с. 

 

 


