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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Анотація  освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Атестaція здобувaчів вищої освіти – випускників за освітнім 

рівнем мaгістра здійснюється Екзaменаційною комісією після 

зaкінчення теоретичної та прaктичної чaстини навчaння за 

відповідним освітнім рівнем для встановлення фактичної 

відповідності засвоєних здобувaчами вищої освіти рівня тa обсягу 

знань, умінь, інших компетентностей вимогaм стaндартів вищої 

освіти зa спеціальністю «Психологія».  

Атестaція здійснюється нa підстaві оцінки рівня загaльно-

професійних і спеціалізовано-професійних компетентностей 

випускників, передбачених відповідним рівнем націонaльної рaмки 

кваліфікaцій і Освітньо-професійною прогрaмою підготовки 

фахівців за спеціaльністю «Психологія».  

Для проведення атестації випускників створюють Екзаменаційну 

комісію, строк повноважень якої становить один календарний рік. 

Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю 

Екзаменаційної комісії здійснює ректор університету. Студенти 

стаціонарної та заочної форм навчання складають державний 

екзамен із психології.  

Мета атестаційного екзамену: 

 перевірка теоретичної, компетентнісної та практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти;  

демонстрація знань за спеціальністю, навичок практичного 

застосування теоретичних знань, отриманих за час навчання через 

систематизацію й аналіз цих знань;  

демонстрація здатності методичного і практичного вирішення 

поставлених перед здобувачем конкретних завдань. 

Завдання атестаційного екзамену: 

 демонстрація навичок вирішення складних спеціалізованих 

завдань та практичних проблем у галузі психології; 

 володіння знаннями та практичними інструментарієм 

сучасної психології; 

 закріплення уміння ефективно актуалізувати теоретичні та 

практичні надмання за спеціальністю; 

 підтвердження навичок критичної оцінки тих чи тих 

наукових здобутків, власних думок та напрацювань; 

 демонстрація здатності до узагальнень, висновків, 

рекомендацій та їх обґрунтування; уміння грамотно викладати свої 

думки усно та на письмі, презентувати свою наукову та громадську 

позицію як культуролога. 



5 

 

Посилання на розміщення  освітньої компоненти на 

навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Компетентності 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ФК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / 

або практики. 

ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової 

новизни та / або практичної значущості. 

 ФК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та/або доказові методики і техніки 

практичної діяльності.  

ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу 

залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих 

методів та технік.  

ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних категорій населення у сфері 

психології. 

ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах.  

ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності 

та підвищувати професійну кваліфікацію.  
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ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.  

ФК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні 

методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих 

ситуаціях. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 

інформаційно комунікаційних технологій. 

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні 

висновки.  

ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати 

досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових 

дискусіях.  

РН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до 

сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за 

критеріями адекватності. 

Теми для підготовки до атестаційного екзамену 

Тема 1. Поняття про психіку. 

Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії. Природа і 

механізми психічних явищ. Подразливість. Чутливість і відчуття, їхні 

властивості й основні відмінності у порівнянні з подразливістю. Поведінка як 
процес пристосування до умов зовнішнього середовища. Свідомість як вищий 

рівень психічного відображення. "Яконцепція" і критичність людини, їхня роль 

у формуванні поведінки людини. Основні функції психіки. Забезпечення 

адаптації до умов зовнішнього середовища — інтегративна функція психіки. 

Загальні проблеми походження психіки людини.  

Тема 2. Еволюція психіки: розвиток психіки тварин. 

Розвиток психіки тварин. Інстинктивна поведінка тварин і стадія 

елементарної поведінки. Роль властивостей зовнішніх подразників у 

формуванні поведінки тварин, що знаходяться на рівні розвитку 

елементарної сенсорної психіки. Диференціація органів чутливості. Вузлова 

нервова система і ланцюгова поведінка тварин. Трубчаста нервова система й 
ускладнення поведінки тварин. Вчення І.П. Павлова про умовні і безумовні 

рефлекси. Стадія навичок і предметного сприйняття, її основні особливості. 

Безумовні рефлекси. Стадія навичок і предметного сприйняття, її основні 

особливості. Стадія інтелектуальної поведінки. Основні особливості стадії 

інтелектуальної поведінки. 

Тема 3. Походження і розвиток свідомості людини.  

Поняття про свідомість. Свідомість як вищий рівень психічного 

відображення і вищий рівень саморегуляції. Активність і інтенціональність - 

основні характеристики свідомості. 

Рефлексія і мотиваційно-ціннісний характер свідомості. "Я-концепція". 

Взаємозв'язок розвитку мозку і свідомості людини. Роль праці у формуванні і 
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розвитку свідомості людини. Концепція О.М. Леонтьєва. Культурно-

історична концепція розвитку психіки людини. Протиборство "біологічного" і 
"ідеального" підходів до рішення проблеми походження свідомості людини. 

Поняття про вищі психічні функції в концепції Л.С. Виготського. Складові 

частини концепції Л.С. Виготського: людина і природа, людина і її власна 

психіка, генетичні аспекти. 

Інтеріоризація. 

Фізіологічні основи психіки людини. Будова нервової системи людини. 

Будова головного мозку. Поняття аналізатора. Будова кори головного мозку. 

Співвідношення психічних явищ і роботи мозку. Теорія умовно-рефлекторного 

вчення І.П. Павлова. Основні функціональні блоки мозку, їхній зв'язок із 

психічними процесами і роль у керуванні поведінкою у теорії О.Р. Лурії. 

Проблема співвідношення фізіологічних і психічних процесів.  

Тема 4. Відчуття. 

Загальне поняття про відчуття. Відчуття як чуттєве відображення 

окремих властивостей предметів. Фізіологічні механізми відчуття. Поняття 

про аналізатори. Рефлекторний характер аналізатора. 

Види відчуттів. Загальне уявлення про класифікації відчуттів. 

Інтероцептивні, пропріоцептивні і екстероцептивні відчуття. Контактні і 

дистантні відчуття. Генетична класифікація відчуттів: протопатичні і 

епікритичні відчуття. Поняття про модальність відчуттів. Класифікація 

відчуттів по модальності. 

Основні властивості і характеристики відчуттів. Властивості 
відчуттів: якість, інтенсивність, тривалість, просторова локалізація. 

Абсолютна чутливість і чутливість до розрізнення. Абсолютний і відносний 

пороги відчуттів. Основний психофізичний закон Вебера-Фехнера. Закон 

Стівенса. 

Сенсорна адаптація і взаємодія відчуттів. Поняття про сенсорну 

адаптацію. Взаємодія відчуттів: взаємодія між відчуттями одного виду, 

взаємодія між відчуттями різних видів. Поняття про сенсибілізацію. Явище 

синестезії. 

Тема 5. Сприймання. 

Загальна характеристика сприйняття. Поняття про сприйняття. 

Взаємозв'язок відчуття і сприйняття. Сприйняття як цілісне відображення 
предметів. Фізіологічні механізми сприйняття. Рефлекторна основа 

сприйняття по І.П.Павлову. 

Основні властивості і види сприйняття. Основні властивості 

сприйняття: предметність, цілісність, константність, структурність, 

усвідомленість, апперцепція, активність. Явище апперцепції. Поняття про 

ілюзію сприйняття. Свідомість сприйняття. Основні класифікації 

сприйняття. Класифікація по модальності. Класифікація за формою 

існування матерії: простір, час, рух. 

Сприйняття простору. Просторові властивості предметів: величина, 

форма предметів, положення в просторі. Фактори, що впливають на 

особливості сприйняття величини предмета. 
Сприйняття руху і часу. Механізми сприйняття руху. Теорія 

сприйняття в гештальтпсихології. Механізми сприйняття часу. Поняття 

про часові відрізки. Фактори, що визначають особливості сприйняття часу.  

Тема 6. Пам'ять: визначення, процеси, механізми, види. 

Визначення і загальна характеристика пам'яті. Пам'ять як психічний 
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процес. Основні механізми пам'яті: запам'ятовування, збереження, впізнання і 

відтворення. Асоціативна психологія Д.Юма, У.Джемса, Г.Спенсера. 
М.Еббингауз: значущість подій для асоціацій, "ефект краю", закон забування. 

Проблема пам'яті в гештальтпсихології. Проблеми пам'яті в дослідженнях 

представників біхевіоризму і психоаналізу. Фізіологічні основи пам'яті. 

Основні процеси і механізми пам'яті. Основні види запам'ятовування: 

довільне і мимовільне. Заучування. Поняття про мнемічну діяльність. 

Осмислене і механічне запам'ятовування. Відтворення як процес відновлення 

образу. Навмисне і ненавмисне відтворення. Пригадування. Впізнання. Явище 

ремінісценції. Поняття про амнезію. 

Основні види пам'яті. Класифікація окремих видів пам'яті; по характеру 

психічної активності, по характеру цілей діяльності, по тривалості 

закріплення і збереження матеріалу. 
Рухова пам'ять. Емоційна пам'ять. Образна пам'ять. Словесно-логічна 

пам'ять. Довільна і мимовільна пам'ять. Короткочасна, довгострокова й 

оперативна пам'ять.  

Тема 7. Уява. 

Загальна характеристика уяви і її роль у психічній діяльності. Уява як 

процес перетворення представлень. Механізми процесу уяви. Роль уяви в 

житті людини. Фізіологічні основи уяви. Зв'язок уяви з регуляцією органічних 

процесів і рухів. 

Види уяви. Класифікація уяви по ступеню навмисності: довільна і 

мимовільна уява. Відтворююча уява. Творча уява. Мрія. Просторова уява. 
Активна і пасивна уява. 

Механізми переробки уявлень в уявлювані образи. Основні етапи 

формування уявлюваних образів. Аналіз, абстрагування, синтез. Аглютинація 

як механізм формування образів уяви. Схематизація і акцентування.  

Тема 8. Мислення: поняття, види, форми, операції. 

Природа й основні види мислення. Основні характеристики мислення. 

Взаємозв'язок мислення і мови. Процес вираження думки словами по 

Л.С. Виготському. Фізіологічні основи мислення. Класифікація мислення. 

Основні форми мислення. Поняття. Загальні й одиничні поняття. 

Усвідомлення і розуміння. Особливості розуміння. Умовивід як вища форма 

мислення. 
Основні види розумових операцій. Суть операції порівняння. 

Безпосереднє й опосередковане порівняння. Помилки порівняння. Умовивід за 

аналогією. Аналіз і синтез як основні операції мислення. Абстракція як процес 

відволікання. Конкретизація як процес уявлення одиничного. Суть 

індуктивного умовиводу. Поняття дедукції.  

Тема 9. Воля і вольова регуляція поведінки. 

Загальна характеристика вольових дій. Воля як процес свідомого 

регулювання поведінки. Довільні і мимовільні рухи. Особливості довільних рухів 

і дій. Характеристики вольових дій. Зв'язок волі і почуттів. 

Основні психологічні теорії волі. Проблема волі в роботах античних 

філософів. 
Проблема волі в часи середньовіччя. Концепції "свободи волі" в епоху 

Відродження. Екзистенціалізм — "філософія існування". Підхід І.П.Павлова 

до розгляду проблеми волі. Трактування волі з позиції біхевіоризму. Концепція 

волі в роботах Н.А.Бернштейна. Психоаналітичні концепції волі. 

Фізіологічні і мотиваційні аспекти вольових дій. Фізіологічні основи волі. 
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Апраксія й абулія. Роль другої сигнальної системи у формуванні вольових дій. 

Основні і побічні мотиви вольових дій. Роль потреб, емоцій, інтересів і 
світогляду у формуванні вольових дій. 

Структура вольових дій. Компоненти вольових дій. Роль потягів і 

бажань у формуванні мотивів і цілей діяльності. Зміст, цілі і характер 

вольової дії. Боротьба мотивів і виконання прийнятого рішення. 

Вольові якості людини і їхній розвиток. Основні якості волі. 

Самоконтроль і самооцінка. 

Основні етапи і закономірності формування вольових дій у дитини. Роль 

свідомої дисципліни у формуванні волі.  

Тема 10. Емоції і почуття. 

Види емоцій і їх загальна характеристика. Чуттєвий тон відчуття. 

Співвідношення понять "емоції" і "почуття". Основні характеристики 
емоцій. Основні види емоцій. 

Класифікація емоцій. Амбівалентність емоцій. Вищі почуття. Основні 

характеристики настроїв. 

Фізіологічні основи і психологічні теорії емоцій. Концепції 

Й.Ф. Гербарта, В. Вундта. 

Концепція походження емоцій Ч. Дарвіна. Теорія емоцій Джемса-Ланге. 

Теорія емоцій 

У.Кеннона. Інформаційна концепція емоцій П.В. Сімонова. Фізіологічні 

основи емоцій. Роль другої сигнальної системи у формуванні емоцій. 

Почуття, як вища форма емоційного переживання. Поняття про 
почуття. 

Співвідношення понять «почуття» та «емоція». Почуття як стійке 

емоційне ставлення до значущого об'єкту. Характеристика емоційних 

ставлень. Класифікація почуттів. 

Тема 11. Темперамент як одна з базових психічних властивостей 

особистості. 

Поняття про темперамент. Темперамент як властивість особистості. 

Визначення темпераменту по Б.М.Теплову. Основні типи темпераменту: 

холеричний, сангвінічний, меланхолійний, флегматичний. Співвідношення 

темпераменту і здібностей. 

Короткий огляд вчень про темперамент. Вчення про темперамент 
Гіппократа. Типологія Е. Кречмера. Концепція типів статури і 

темпераменту за У. Шелдоном. Дослідження проблеми темпераменту в 

працях І.П. Павлова. Основні властивості темпераменту і їх вияв за 

Б.М. Тепловим. Концепція темпераменту В.М. Русалова. 

Фізіологічні основи темпераменту. Властивості нервової системи як 

основа темпераменту. Вчення І.П. Павлова. Сила збудження і гальмування, 

врівноваженість і рухливість нервових процесів. Типи нервової системи за 

І.П. Павловим. Дослідження властивостей нервової системи, проведені 

Б.М. Тепловим і В.Д. Небиліциним.  

Тема 12. Характер як одна з базових психічних властивостей 

особистості. 

Поняття про характер. Визначення характеру. Особливості характеру 

як психічного феномена. Характер як прижиттєве утворення. 

Закономірності формування характеру. 

Поняття про риси характеру. Класифікація рис характеру. Вияв 
характеру через діяльність, ставлення до інших людей, інтереси, емоційність 
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і волю. Мотиваційні й інструментальні риси особистості. 

Теоретичні й експериментальні підходи до дослідження характеру. 
Типологія характеру як центральна проблема експериментальних досліджень 

і теоретичних пошуків. 

Поняття акцентуації і психопатії. Концепції К. Леонгарда й А.Є. Личко. 

Класифікація типів характеру за Е. Фромом. Типологія характеру за 

К. Юнгом. Взаємозв'язок характеру і темпераменту. 

Тема 13. Здібності та спрямованість — психічні властивості, що 

визначають успішність діяльності особистості. 

Загальна характеристика здібностей людини. Поняття про здібності. 

Визначення здібностей за Б.М. Тепловим. Класифікація здібностей. 

Характеристика загальних здібностей. 

Теоретичні і практичні здібності. Навчальні і творчі здібності. 
Рівні розвитку здібностей і індивідуальні відмінності. Основна 

класифікація рівнів розвитку здібностей. Вроджені задатки і генотип. 

Розвиток задатків як соціально обумовлений процес. Потенційні й актуальні 

здібності. Співвідношення загальних і спеціальних здібностей. Обдарованість. 

Компенсація здібностей. Майстерність і талант. 

Геніальність. 

Поняття про спрямованість особистості і мотивацію діяльності. 

Основні форми спрямованості: потяг, бажання, прагнення, інтереси, ідеали, 

переконання. Поняття про мотив. 

Проблема мотивації діяльності людини. Поняття про потребу. Мета 
діяльності. Основні характеристики мотиваційної сфери людини. 

Тема 14. Поняття про особистість. 

Загальне поняття про особистість. Визначення і зміст поняття 

"особистість". Рівні ієрархії людської організації. Співвідношення понять 

"індивід", "суб'єкт", "особистість" і "індивідуальність". Структура 

особистості: спрямованість, здібності, темперамент, характер. 

Взаємозв'язок соціального і біологічного в особистості. Проблема 

взаємодії біологічного, соціального і психічного. Концепція структури 

особистості К.К. Платонова. 

Структурний підхід О.М. Леонтьева. Проблема особистості в роботах 

Б.Г. Ананьєва. Комплексний підхід Б.Ф. Ломова до дослідження особистості. 
Формування і розвиток особистості. Соціалізація й індивідуалізація як 

форми розвитку особистості. Первинна і вторинна соціалізація. 

Інкультурація. Саморозвиток і самореалізація особистості. Стійкість 

особистісних властивостей.  

Тема 15. Проблема особистості в соціальній психології. Соціально-

психологічні властивості та типологія особистості. 

Специфіка постановки проблеми особистості в соціальній психології 

на відміну від загальної психології й соціології. Поняття соціально-

психологічних властивостей (якостей) особистості. Класифікація соціально-

психологічних властивостей (якостей) особистості. Ціннісні орієнтації як 

головна соціально-психологічна характеристика особистості. Когнітивна 
складність і когнітивний стиль особистості. Поняття соціально-

психологічної компетентності та соціально-психологічного потенціалу 

особистості. Поняття «соціально-історичного способу життя» як базове 

для розгляду соціально-психологічної типології особистості. Характеристика 

соціально-психологічних типів особистості у вітчизняній і закордонній 
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психології. Соціально-психологічний тренінг як спосіб розвитку соціально-

психологічних властивостей особистості. 

Тема 16. Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості. 

Соціальні настанови. 

Поняття соціалізації особистості в соціальній психології. Етапи й 

інститути соціалізації. Зміст процесу соціалізації. Фактори й механізми 

формування позитивної Я-концепції в процесі соціалізації. Концепції 

соціалізації в закордонній соціальній психології. 

Соціальна настанова як переломлення особистістю засвоєного в 

процесі соціалізації соціального досвіду. Значення загальнопсихологічних 

категорій «відношення» (В.Н. М’ясищев), «спрямованості» (Божович Л.І.), 

«особистісного смислу» (А.М. Леонтьєв), теорії настанови Д.Н. Узнадзе для 

соціальної психології. Багаторівневий характер настановчої регуляції психіки 
й соціальної поведінки. Диспозиція як фіксована соціальна орієнтація 

особистості щодо ситуацій, об'єктів і цінностей Диспозиційна концепція 

регуляції соціальної поведінки особистості (В. Ядов). Традиції дослідження 

соціальних настанов у західній психології. Визначення атитюда, 

характеристика його функцій і структури. Методи виміру атитюдів. 

Перевірка зв'язку лабораторних досліджень атитюдів з реальною поведінкою 

(експеримент Лап’єра). Закономірності формування й зміни соціальних 

настанов. Асимілятивна й контрастна зміна свідомості під впливом 

настанов. Механізми формування соціальних настанов. Проблема зміни 

соціальних настанов у дослідженнях закордонних соціальних психологів 
біхевіористської та когнітивістської орієнтації (Ховланд, Ньюком, Хайдер, 

Фестингер, Осгуд, Таненбаум). Дослідження закономірностей зміни 

соціальних настанов у школі К. Левіна. Механізм зміни соціальних настанов 

під впливом окремих учинків. Практичне значення проблеми зміни соціальних 

настанов. 

Тема 17. Рольова поведінка особистості. 

Соціальний статус особистості. Соціальна роль як шаблон, модель 

поведінки (Дж. Мід, Т. Ньюком). Нормативність рольової поведінки. 

Поняття «стилю виконання ролі». Співвідношення факторів мінливості й 

спадкоємності соціальної поведінки. Суперечливий характер співвідношення 

процесів соціалізації й індивідуалізації. Небезпека деіндивідуалізації 
особистості як наслідку надмірної адаптації до культури. Експерименти 

Зімбардо й Мілгрема. Провідне значення особистісного компонента в системі 

«роль – особистість». Соціальні очікування і їхній вплив на особистість. 

Закордонні дослідження експектацій (Розенталь і Джекобсон; Брофі й Гуд). 

Теоретичний аналіз і пояснення суперечливих даних, що належать до «ефекту 

Пігмаліона» (Харгрівс). 

Тема 18. Проблема соціальної ідентичності особистості. 

Я-концепція особистості як єдність соціальної та персоціальної 

ідентичностей. Специфіка розуміння „Я‖ в соціальній психології. 

Проблематика стабільності та мінливості „Я‖. Специфіка розуміння „Я‖ в 

соціальній психології (соціальний конструкціонізм К. Гергена, європейські 
теорії Г. Теджфела та Дж. Тернера, Р. Харре). Структурні компоненти Я-

концепції. Тенденція до розгляду традиційного „Я‖ як процесу та результату 

самоствердження (Я-наратив) у гратах соціальних взаємовідносин (К. 

Герген, Р. Харре). Проблема «множинної ідентичності». Концепція можливої 

соціальної ідентичності М. Синнирелли. Поняття диференційованості 
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ідентичності. Криза ідентичності та цінностей в умовах соціальних змін. 

Тема 19. Спілкування як соціально-психологічна проблема. 
Спілкування як логічний центр сучасної психології. Дослідження 

спілкування в різних системах наукового знання. Специфіка соціально-

психологічного підходу до спілкування. Проблема співвідношення спілкування й 

діяльності та її дискусійний характер. Функції спілкування. Структура 

процесу спілкування. Єдність комунікативного, інтерактивного й 

перцептивного компонентів спілкування. 

Тема 20. Проблема групи в соціальній психології. 

Поняття соціальної групи. Класифікація соціальних груп. Поняття 

малої групи. Класифікація й істотні ознаки малих груп. Традиції в 

соціологічному й соціально-психологічному дослідженні малих груп західними 

й радянськими психологами. Соціометричний (Морено) і соціологічний (Мейо) 
напрямки; школа «групової динаміки» К. Левіна; психоаналітичний напрямок 

(теорії груп Бенніса, Шепарда, Шутца); інтеракціоністський напрямок; 

школа В.А. Петровского (стратометрична теорія групової активності). 

Розвиток малої групи. Механізми групоутворення й групової динаміки. 

Розвиток групи за моделю Стенфорда, Роарка. Дослідження 

закономірностей формування групи високого рівня розвитку (колективу) у 

радянській соціальній психології. 

Тема 21. Соціально-психологічні характеристики малої групи. 

Феномен групового тиску на особистість. Визначення понять 

конформізму, конформності й конформної поведінки. Експерименти Аша, 
Креча, Крачфілда, Шерифа по вивченню групового тиску на особистість. 

Аналіз причин виникнення феномена. Недостатність його негативної оцінки. 

Трактування конформізму в школі А. В. Петровського. Соціально-

психологічний аналіз впливу групової меншості на особистість.   

Феномен групової згуртованості й багатозначність його трактування 

в соціальній психології. Згуртованість як міжособистісна атракція й 

результат частоти взаємодії членів групи (Морено; Лотт; Н’юком та ін.). 

Згуртованість як результат мотивації групового членства (Картрайт). 

Згуртованість як ціннісно-орієнтаційна єдність групи (А.В. Петровський і 

його співробітники). 

Співвідношення ступеня згуртованості групи й продуктивності її 
діяльності. Феномен «огруплення мислення» та його оцінка. 

Прийняття групового рішення як системна характеристика малої 

групи. Фактори, що впливають на механізми формування групової дискусії в 

прийнятті групової думки й на процес ухвалення рішення групою. Роль 

групової дискусії в ухваленні групового рішення (К. Левін). Феномен соціальної 

фасилітації й характеристика ефектів присутності інших в індивідуальній 

діяльності. Співвідношення якості групового й індивідуального рішення. 

Явище поляризації групи. Феномен зсуву ризику і його роль у поясненні природи 

групового рішення 

Тема 22. Соціально-психологічні особливості великих соціальних 

груп. 
Класифікація великих соціальних груп. Структура явищ суспільної 

(колективної) психології. Тісний зв'язок соціальної психології й соціології в 

дослідженні суспільної думки й суспільного настрою як найважливіших 

характеристик масових соціальних процесів і рухів. Соціально-психологічні 

особливості юрби. 
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Класифікація видів юрби. Процес формування юрби. Психологічні 

механізми виникнення юрби. Можливість свідомого контролю її поведінки. 
Психоаналітичне трактування психології мас (З. Фрейд). Паніка як соціально-

психологічний феномен. Фактори, що сприяють виникненню й розвитку 

паніки. Процес наростання панічного стану групи. Можливість свідомого 

запобігання паніки.  

Коротка характеристика етнічних груп. Поняття архетипності й 

ментальності етнічної групи. Неофрейдистські концепції культур-

антропології (М. Мід, А. Кардінер). Поняття «базової особистості». 

Тема 23. Поняття про психодіагностику. 

Психодіагностика – теорія і практика постановки психологічного 

діагнозу. Термін «діагноз». Методики постановки психологічного діагнозу. Три 

основних підходи в психодіагностиці – каузальний, сумативний, 

кондиціональний. 

Психодіагностичний метод. Основні особливості і (результативності) 

засобу (особливостей) виконання діяльності. «Суб'єктивний» підхід – 

діагностика здійснюється на основі зведень, що повідомляються про себе, 

самоопису особливостей особистості, поведінки в тих або інших ситуаціях. 

«Проективний» підхід – діагностика здійснюється на основі аналізу 

особливостей взаємодії з зовнішньо нейтральним, як би безособовим 

матеріалом, що стає в силу його відомої непевності (слабоструктурності) 

об'єктом проекції. 

Психодіагностичне обстеження. Три основних етапи 

психодіагностичного обстеження: а) збір даних відповідно до завдання 

дослідження; б) переробка й інтерпретація отриманих даних; в) винесення 

рішення (діагноз і прогноз). Клінічний і статистичний шляхи переробки й 

інтерпретації діагностичних даних. Сполучення клінічного і статистичного 

підходів. 

Психологічний діагноз. Предмет психологічного діагнозу. 

Симптоматичний, етіологічний, типологічний діагноз. Діагноз і прогноз. 
Розвиток теорії психологічного діагнозу.  

Психодіагностичні завдання. Розрізнення ситуації клієнта і ситуації 

експертизи. Чотири варіанти психодіагностичних ситуацій. Добровільна 

участь в обстеженні, самостійний вибір життєвої поведінки. Примусова 

участь, самостійний вибір поведінки. Примусова участь, нав'язаний вибір 

поведінки, масове примусове обстеження. Добровільна участь в обстеженні, 

вибір подальшої поведінки нав'язаний. Тип ситуації і його вплив на результати 

обстеження. 

Тема 24. Психометричні основи психодіагностики. 

Ефективність тестів. Надійність психологічних тестів як 
характеристика того, у якому ступені виявлені у випробуваних розходження 

за тестовими результатами є відбитком дійсних розходжень, у 

властивостях, що вимірюються і якою мірою вони можуть бути приписані 

випадковим помилкам. Ретестова надійність. Надійність рівнобіжних форм.  

Валідність психологічних тестів. Валідність - комплексна 

характеристика методики, що включає зведення про область досліджуваних 

явищ і репрезентативності діагностичної процедури стосовно них. Типи 

валідності: очевидна валідність, конкурентна валідність, прогностична 

валідність, інкрементна валідність, диференціальна валідність, змістовна 

валідність, конструктна валідність. 
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Дискримінативність психологічних тестів. Дискримінативність – 

спроможність окремих пунктів (завдань) тесту диференціювати тих, що 

обстежуються до максимального або мінімального результатів тесту. 

Використання шкали інтервалів. Рівні шкали, ієрархічно упорядковані 

за складністю, починаючи з найпростішого: номінальні шкали, порядкові 

шкали, інтервальні шкали, метричні шкали.  

Стандартизація психологічних тестів – уніфікація, регламентація, 

приведення до єдиних нормативів процедури й оцінок тест. Дві форми 

стандартизації. Опрацювання і регламентація процедури проведення, 

уніфікація інструкції, бланків обстеження, засобів реєстрації результатів, 

умов проведення обстеження, характеристика контингентів випробуваних. 
Перетворення нормальної або штучно нормалізованої шкали оцінок у нову 

шкалу, засновану не на кількісних емпіричних значеннях досліджуваного 

показника, а на його відносному місці в розподілі результатів у вибірці 

випробуваних. 

Тема 25. Класифікація психодіагностичних процедур. 

Підстави класифікації психодіагностичних процедур. Діагностичні 

методи, засновані на завданнях, що припускають правильну відповідь, або на 

завданнях, до яких правильних відповідей не існує. Вербальні і невербальні 

психодіагностичні методики. Третя підстава, що використовується для 

класифікації психодіагностичних інструментів, – характеристика того 
основного методичного принципу, що призначений в основу даного прийому. За 

цією підставою розрізняють: 1) об'єктивні тести; 2) стандартизовані 

самозвіти, що у свою чергу включають: а) тести-опитувальники; б) відкриті 

опитувальники, що припускають наступний контент-аналіз; в) шкальні 

техніки, побудовані за типом рольових репертуарних штахетів; 3) 

проективні техніки; 4) діалогічні (інтерактивні) техніки (бесіди, інтерв'ю, 

діагностичні ігри). 

Види діагностичних методів. Об'єктивні тести. Методики, у яких 

можлива правильна відповідь, тобто правильне виконання завдання. Приклади 

об'єктивних тестів, характерні риси. 

Стандартизовані самозвіти: а) тести-опитувальники; характерні 
риси, приклади; б) відкриті опитувальники, що припускають наступний 

контент-аналіз, характерні риси, приклади; в) шкальні техніки, побудовані за 

типом рольових репертуарних штахетів, характерні риси, приклади. 

Проективні техніки, характерні риси, приклади. Діалогічні 

(інтерактивні) техніки (бесіди, інтерв'ю, діагностичні ігри),характерні риси, 

приклади. 

Тема 26. Проективні методики. 

Поняття проекції. Проективні методики. Проективна гіпотеза. 

Розуміння проекції, її психоаналітичне тлумачення. Істотні ознаки 

проективних методик. Найбільше істотною ознакою проективних методик є 
використання в них невизначених, неоднозначних (слабоструктурованих) 

стимулів, що випробуваний повинний конструювати, розвивати, 

доповнювати, інтерпретувати. 

Групи проективних методик: конститутивні – структурування, 

оформлення стимулів, надання їм змісту; конструктивні – створення з 

оформлених деталей осмисленого цілого; інтерпретативні – тлумачення 

якогось події, ситуації; катартичні – здійснення ігрової діяльності в особо 

організованих умовах; експресивні – малювання на вільну або задану тему; 
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імпресивні – превага одних стимулів (як найбільше бажаних) іншим; адитивні 

- завершення пропозиції, розповіді, історії. 
Надійність і валідність проективних методик. недостатньо 

стандартизовані, майже цілком віддані на відкуп досвіду і знанням 

експериментатора, зневажають нормативними даними, непіддатливі 

традиційним засобам визначення надійності і валідності. А. Анастази: 

питання про цінність проективних методик більш доречно ставити при 

їхньому розгляді як якісних клінічних процедур, а не при кількісній оцінці їхніх 

показників, як це здійснюється в психометричних тестах. Види проективних 

методик. 

Тема 27. Об’єктивні тести: вимір інтелекту і тести спеціальних 

здібностей. 

Тести інтелекту. Визначення тестів інтелекту. Теорії інтелекту. 
Загальний і спеціальний інтелект. Чинники інтелекту. Загальні 

характеристики ефективних інтелектуальних тестів.  

Інструкції і завдання для інтелектуальних тестів. Вимоги до 

інструкції для інтелектуальних тестів. Завдання для інтелектуальних 

тестів. Аналогії, виняток зайвого і продовження послідовностей. Приклади 

завдань із застосуванням аналогії, винятки зайвого і продовження 

послідовностей.  

Тести спеціальних здібностей і досягнень. Визначення тестів 

спеціальних спроможностей і досягнень. Особливості тестів спеціальних 

спроможностей і досягнень. Структура завдань тестів спеціальних 
спроможностей і досягнень. 

Чинники ефективності завдань: простота, незалежність від 

багатства словникового запасу випробуваного, його загальні спроможності; 

усі помилкові варіанти відповіді повинні мати рівну можливість привернути 

увагу випробуваних; помилкові варіанти не повинні вводити в помилку кращих 

випробуваних; тільки один варіант із запропонованого набору повинен 

відповідати правильній відповіді; відповідь на одне запитання не повинне 

давати ключа до відповідей на інші; завдання не повинні тестувати 

тривіальне у виді простоти його виявлення; використання виражень «Жодний 

із перерахованих варіантів» у якості можливої відповіді припустимо лише у 

випадку, коли існують недвозначно правильні відповіді. 
Види завдань: вибір із запропонованої кількості відповідей один 

правильний, вибір альтернативної відповіді, відновлення відповідності між 

елементами двох списків, завдання з обмеженням на відповіді і завдання з 

вільними відповідями. Приклади завдань. Формула корекції угадування. 

Тема 28. Особистісні опитувальники. 

Визначення особистісних опитувальників. Основні проблеми 

особистісних опитувальників: фальсифікація відповідей, зниження 

достовірності одержуваних даних у силу впливу чинників, що мають 

настановну природу, розходження в розумінні питань тих, що 

обстежуються. Установки на згоду, на відповіді, що соціально схвалюються, 

на невизначені або усереднені відповіді, на полярні відповіді. Характеристика 
установок на згоду, на відповіді, що соціально схвалюються, на невизначені 

або усереднені відповіді, на полярні відповіді.  

Засоби нейтралізації установок на згоду, на відповіді, що соціально 

схвалюються, на невизначені або усереднені відповіді, на полярні відповіді.  

Ознаки правильно сформульованих завдань в особистісних 
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опитувальниках: усунута можливість проникнення тих, що обстежуються в 

сутність того, що вивчається за допомогою даного тесту; питання повинні 
бути сформульовані зрозуміло і недвозначно для зменшення похибки, що 

виникає через зрадливе розуміння питання; завдання повинні відбивати 

конкретні, а не загальні аспекти досліджуваної області поведінки; у кожному 

завданні повинно бути сформульовано тільки одне питання або зроблене 

тільки одне твердження; по можливості, у завданнях не повинно бути слів, 

що визначають частоту дій; по можливості, у завданнях не повинно бути 

термінів, що виражають почуття; інструкція до відповіді повинна 

забезпечувати швидкість відповідей. 

Тема 29. Психодіагностика мотивації. 

Місце мотивації в структурі особистості людини. Поняття "мотив" у 

світовій і вітчизняній психології. Специфічність предметного змісту мотива. 
Мотивація як єдність особистісних детермінант, тобто стійких мотивів 

особистості, і характеристик безпосередньої ситуації (тобто ситуаційних 

детермінант). 

Мотив і мотивація. Узагальнені мотиви - мотиви з узагальненням, 

відносно стійким предметним змістом, як стійкі атрибути особистості. 

Конкретні мотиви - мотиви, предметний зміст яких вузькоспецифічний. 

Діагностика визначеного мотиву однозначно і діагностика мотивації. 

Відмінність мотиву від мотивації з боку динамічно-енергетичних 

характеристик. 

Індикатори мотивації. Пряма оцінка представлень людини про причини 
чи особливості поводження, інтересах і т.д. (когнітивна репрезентація). 

Перекручування об'єкта перцепції під впливом мотиваційних тенденцій. 

Підвищена апперцептивна сприйнятливість до об'єкта актуальної мотивації 

(сенситивізація, принцип резонансу). Вплив мотивів на когнітивні оцінки і тим 

самим на структурування, класифікацію й організацію певного стимульного 

матеріалу. Виявлення зони цілей, релевантних мотиву. Валентність об'єкта 

(через виявлення системи спонукальних цінностей, релевантних мотивам). 

Прояв мотивів в уяві і фантазії (тест тематичної апперцепції й ін.). 

Вибірковість уваги до аспектів ситуації, релевантним мотивам. Ефект 

Зейгарник (через оцінку характеру персеверуючих нереалізованих дій, намірів 

можна побічно судити про лежачих у їхній основі мотивах). Наполегливість 
при зіткненні з перешкодою (величина зусиль, що виявляє людину для 

подолання перешкоди, може характеризувати силу мотиваціоної тенденції, 

що детермінує його дії). Виявлення сукупності внутрішніх чи зовнішніх 

перешкод, релевантних мотивам. Час ухвалення рішення при мотиваційному 

конфлікті вибору альтернатив (наближення-наближення, уникання-

уникання).  

Часові параметри: а) кількість часу, що людині реально присвячує 

визначеної  активності (реальний розподіл часу); б) кількість часу, що людина 

бажала б присвятити визначеної активності (бажаний розподіл часу); в) 

кількість часу, що людина витрачає на обговорення, розмови і т.п. за темами, 

релевантними актуальній мотиваціі, Вільний вибір активності в 
лабораторній ситуації. 

Оцінка ефективності виконання діяльності (за інших рівних умов в 

певних межах більш сильної мотиваційної тенденції відповідає більший рівень 

ефективності відповідної діяльності,  поводження). 

Експериментальне створення мотиваційного конфлікту між різними 
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мотиваційними тенденціями. Виявлення особистісного змісту різних 

характеристик поведінки, діяльності, ситуації. 
Типові захисні механізми, які можуть бути зв'язані з мотивами, 

потребами (мотиваційні тенденції, реалізація яких блокована зовнішніми чи 

внутрішніми перешкодами, виявляються в захисній мотивації). Вільні 

асоціації (детермінація характеру і кількості асоціацій актуальною 

мотиваційною тенденцією). Виявлення тактик каузальної атрибуції, 

релевантних визначеним мотивам (мотивам можуть відповідати типові 

тактики приписування причин, які організуються у визначені атрибутивні 

стилі).  Спостереження за поведінкою інших: а) у змодельованій ситуації, б) у 

природної обстановці Спостереження за своїм поводженням. Динаміка 

поводження окремої людини протягом тривалого періоду, (монографічний 

метод). Формування і трансформація мотивів в експерименті.  
Продукти діяльності. Характер і інтенсивність емоційних реакцій, 

детермінованих актуальною мотивацією. Прямі методи психодіагностики 

мотиваційної сфери особистості. Анкета з прямими запитаннями. 

Опитувальник з гіпотетичними ситуаціями. Методики змінення настанов. 

Методики, що найчастіше використовуються для виявлення мотивації, – 

ТАТГ. Мюррея, тест фрустрацій Розенцвейга, тести незакінчених речень, 

незакінчених розповідей. 

Вимір мотивації досягнення. Вихід книги «Мотивація досягнення» 

(McClelland D., Atkinson J. et al., 1953). як точка відліку часу на початку 

досліджень проблем мотивації людини. Основні категорії контент-аналізу 
Г.Хекхаузена: для мотиву прагнення до успіху виділені випливаючі категорії. 

Категорії для мотиву уникнення невдач. 

Тема 30. Особистість і типи темпераментів. Диференціальна 

психологія про темперамент. 

Історія вчення про темперамент – пошук біологічних основ 

темпераменту (Гіппократ – Гален, А. Галлер, Г. Врісберг, П. Лесгафт, 

І. Генлє, А. Фульє, П.Блонський, Б. Завадовський та ін). Формальний опис 

класичної типології І.Кантом: темпераменти діяльності та 

темпераменти почуттів. Енергетична теорія темпераменту В. Вундта.  

Конституційні теорії темпераменту: К. Сіго, Е. Кречмера, У. 

Шелдона. Типи будови тіла та темпераменту за Е. Кречмером. 
Діатетична та психоестетична пропорції. Соціальна установка. 

Психологія конституціональних відмінностей за У. Шелдоном: 

соматотип, шкала темпераменту. Аналіз конституціональних 

відмінностей за біографічними даними. 

Факторні дослідження темпераменту. Дослідження Г. Хейманса і 

Е. Вірсми. Типологія темпераменту Р. Ле Сенна. Фактори темпераменту 

за Дж. Гілфордом, К. Лоуелл, Л. Терстоном, А. Бассом і Р. Пломіним. 

Ознаки темпераменту за А.Бассом і Р. Пломіним. Факторне дослідження 

темпераменту Г. Ю. Айзенком. Співставлення моделей Е. Кречмера та 

К. Г. Юнга. Властивості темпераменту і особистісні якості. 

Модифікуючий вплив темпераменту на виховання особистості. Теорія 
акцентуйованих особистостей К.Леонгарда. Визначення поняття 

акцентуація. Типи акцентуацій темпераменту та характеру за 

К. Леонгардом. Екстраверсія та інтроверсія за К. Леонгардом. 

Тема 31. Здібності та обдарованість. 

 Здібності як параметри індивідуально-психологічних відмінностей. 
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Поняття про здібності. Два підходи у вивченні здібностей: особистісно-

діяльнісний та функціонально-генетичний. Здібності, обдарованість, 
талант, геніальність. Диференціально-психологічні дослідження 

креативності. Проблеми виміру креативності. Когнітивні чинники 

обдарованості та таланту.  

Співвідношення здібностей та задатків. Види здібностей. 

Психологічна характеристика загальних здібностей. Дослідження 

взаємозв’язку показників загальних здібностей (пам’яті, інтелекту), 

академічної успішності із загальними властивостями ВНД та із 

спеціально людськими типами ВНД (мислительним, художнім, середнім).  

Мовні здібності. Типи мовних здібностей: комунікативно-мовний 

та когнітивно-лінгвістичний. Ознаки мовних здібностей.  

Математичні здібності. Структура математичних здібностей. 
Дослідження взаємозв’язку показників математичних здібностей із 

загальними властивостями ВНД із спеціально людськими типами ВНД. 

Два типи математичних здібностей – геометрична інтуїція та 

абстрактно-алгебраїчна конструкція. Особистісні особливості 

математично обдарованих особистостей.  

Музичні здібності, їх структура. Типологія музичного сприйняття. 

Функціональна симетрія-асиметрія півкуль у музикантів. Особистісні 

особливості музикантів. Здібності до образно-творчої діяльності. 

Особливості сприйняття як передумова обдарованості до образно-

творчого мистецтва. 
Здібності та інтелект. Інтелект в структурі індивідуальних 

властивостей. 

Інтелектуальні індивідуальні відмінності. Диференціально-

психологічні моделі інтелекту (Ч. Спірмен, Л. Терстоун, Дж. Гілфорд, Р. 

Кеттелл, Г. Айзенк). Причини індивідуальних відмінностей в рівні 

розвитку інтелекту. 

Тема 32. Мотиваційні відмінності. 

Теоретичні та емпіричні класифікації особистості і характеру. 

Особливості типологічного підходу у вивченні особистості. Психологічні 

типи за К. Г. Юнгом. Індивідуальні особливості мотивації. Допитливість 

як індивідуальна особливість особистості. Стиль та мотивація. 
Мотивація досягнень успіху. Відмінності в самооцінці та рівні домагань. 

Навіюваність, конформність, негативізм як індивідуальні особливості, 

що впливають на процес мотивації. Індивідуальність виразу прагнення до 

досягнення цілей. 

Тема 33. Гендерні відмінності у диференційній психології. 

Диференційна психологія чоловіків та жінок. Фактори статі і 

психіка: статево-рольові стереотипи. Статеві відмінності у 

пізнавальних функціях та здібностях. Статеві відмінності у вербальній, 

емоційно-вольовій та особистісній сферах. Врахування психології 

статевих відмінностей у трудовій діяльності. Статево-вікова 

диференціація властивостей нервової системи.  Статева та статево-
рольова ідентичність. Маскулінність, фемінінність та андрогінія як 

статево-диференційні характеристики особистості. Психологічні 

особливості чоловічої та жіночої сексуальності. 

Тема 34. Диференційований підхід у навчанні та вихованні. 

Науково-теоретичні та організаційні основи диференціації змісту 
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освіти. Відмінність диференційованого навчання від інших групових форм 

навчальної роботи. Відмінності диференційованого навчання в молодших 
і старших класах. Диференційований підхід як засіб індивідуалізації 

навчання та виховання. Спільне та відмінне в поняттях ―індивідуальний‖ 

і ―диференційований‖ підходи в навчанні та вихованні. Особливості 

індивідуального підходу у формуванні дитячого колективу. 

Особливості нервової системи та характерні ознаки учбової 

діяльності. Характеристика розумової діяльності. Відмінності в 

мотивації учбової діяльності. Тренінги мотивації учбової діяльності, 

причинної мотивації та прагнення до успіху. Врахування типологічних 

особливостей при конструюванні учбових програм. 

Тема 35. Загальна характеристика розвитку психіки в 

онтогенезі. 
Поняття розвитку: форми, властивості, критерії та закони 

розвитку. Специфіка та показники психічного розвитку людини. Основні 

закономірності психічного розвитку дитини: нерівномірність, інтеграція 

психіки, пластичність і можливість компенсації. Біологічні та соціальні 

фактори психічного розвитку. Генотип та вроджені якості організму. 

Дозрівання як передумова психічного розвитку. Біогенетичний та 

соціогенетичний підходи до розвитку психіки дитини. Активність 

особистості як фактор психічного розвитку. Проблема рушійних сил 

психічного розвитку. Навчання і розвиток: взаємозв’язок та взаємовплив. 

Поняття рівня актуального розвитку і зони найближчого розвитку. 
Інтеріоризація та екстеріоризація як механізми розвитку в процесі 

навчання. Психічний розвиток та діяльність. Соціальна організована 

діяльність як основа психічного розвитку. Поняття провідної діяльності. 

Проблема вікової періодизації психічного розвитку людини. Поняття віку. 

Поняття про кризи та критичні періоди. Характеристика вікових 

періодів у працях Д.Б.Ельконіна. 

 

Тема 36. Особливості психічного розвитку новонародженого та 

немовляти. 

Пренатальний період розвитку. Криза новонародженості. Фаза 

новонародженого. Соціальна ситуація розвитку новонародженого: 
дитина психологічно злита з матір’ю, єдність: ―Дорослий → Дитина‖. 

Основні новоутворення: розвивається акт сприймання, з’являється 

наслідування та акт пізнавання, зорові та слухові зосередження, 

активний інтерес до оточення, комплекс пожвавлення (емоційна і рухова 

реакція на обличчя матері). Анатомофізіологічна характеристика і 

функціонування головного мозку дитини в період новонародженості. 

Основне протиріччя: дитина психологічно злита з матір’ю, але немає 

засобів для спілкування з дорослими. 

Немовлята. Загальна характеристика анатомо-фізіологічного 

розвитку немовляти. Соціальна ситуація розвитку: життя залежить від 

дорослого, але дитина стає активною, зв’язаною з предметним світом. 
―Дорослий ↔ Дитина‖. Залежність ставлення до предмету від спільного 

переживання ситуації з іншою людиною. Психічний розвиток дитини 

першого року життя. Розвиток форм спілкування протягом першого 

року. Формування сенсорної і моторної сфер немовляти. Розвиток 

мовлення у немовляти. Основні новоутворення: емоційно забарвлене 
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самовідчуття, автономне мовлення, поведінка за уявленням, первинне 

усвідомлення психологічної спільності, усвідомлення ―ми‖, розвивається 
уявлення про власне тіло, фізична емансипація. Основне протиріччя віку: 

потреба в пізнанні предметного світу і відсутність засобів пізнання. 

Криза першого року життя. 

  

 Тема 37. Дошкільний вік Соціальна ситуація розвитку. Задачі 

розвитку в дошкільному віці. Провідний тип діяльності - сюжетно-

рольова гра. Види ігор. Теорії гри. Закономірності розвитку гри. Роль гри 

для психічного розвитку дитини. Образотворча діяльність і її значення 

для психічного розвитку дитини. Сприйняття казки. Елементарна праця. 

Розвиток спілкування. Навчання. Основні психологічні досягнення дитини 

дошкільного віку. Перше народження особистості. Виникнення особистої 
свідомості. Криза сімох років. Симптом втрати безпосередності. 

Проблема готовності дитини до шкільного навчання. 

 

Тема 38. Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку. 

Соціальна ситуація розвитку. Задачи розвитку в молодшому шкільному 

віці. Провідний тип діяльності - навчальна діяльність. Теорії научіння: 

асоціативно-рефлекторна й діяльністна. Предмет навчальної діяльності. 

Структура навчальної діяльності. Динаміка навчальної діяльності. 

Діагностика сформованості навчальної діяльності. Основні психологічні 

новотвори молодшого школяра в системі розвиваючого навчання. Навчання  і 

психічний розвиток. Взаємозв'язок навчальної діяльності з іншими видами 

діяльності (гра, праця спілкування). Криза середнього шкільного вік 

Тема 39. Психологія підлітка та старшокласника. 

Особливості фізичного і фізіологічного розвитку підлітка. 

Статеве дозріванням. Вплив статевого дозрівання на появу почуття 

власної дорослості, появу інтересу до представників протилежної статі, 

пробудження нових романтичних почуттів і переживань. 

Активізація діяльності гіпофізу. Інтенсивний фізичний і 

фізіологічний розвиток. Перебудова моторного апарату. Перебудова 

нейрогуморальних співвідношень. Соціальна ситуація розвитку підлітка. 
Теоретичні підходи до проблеми «кризи» в підлітковому періоді. 

Переорієнтація спілкування з дорослими на спілкування з ровесниками. 

Перебудова взаємин з дорослим. Емансипація дитини від батьків. 

Спілкування з однолітками як провідна діяльність підліткового 

віку.   Особистісний розвиток підлітка. Основні потреби підліткового 

віку: 1) потреба у самовираженні; 2) потреба уміти щось робити; 3) 

потреба щось значити для інших; 4) потреба рівноправного спілкування з 

дорослими; 5) посилення статевої ідентифікації. 

Формування життєвих цінностей. Становлення „Я‖ підлітка. 

Стадії розвитку самооцінки підлітка. Стадії розвитку особистісної 
рефлексії. Особливості навчальної діяльності підлітка. Розвиток 

когнітивної та емоційновольової сфер в підлітковому віці. 

Новоутворення підліткового періоду: почуття дорослості, потреба в 

самореалізації та суспільному визнанні, прагнення до самоствердження, 

моральний характер самосвідомості, вміння підпорядковуватись нормам 
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колективного життя. 

 

Тема 40. Загальна характеристика дорослого періоду життя. 

Дорослість як предмет психологічного дослідження. Біологічні, 

психічні, духовні аспекти життя людини. 

Фактори і закономірності розвитку дорослого. Психічна зрілість: 

зміст і структура.  Проблеми періодизації психічного розвитку дорослої 

людини. Періоди і фази дорослості. Анатомо-фізіологічні особливості 

дорослості. Психосоціальний та пізнавальний розвиток дорослості. 

Проблема психічного здоров’я. Кризи дорослості: криза спустошеності, 

криза безперспективності, кризи здоров’я, кризи значущих стосунків, 

кризи особистісної автономії, кризи самореалізації, кризи життєвих 

помилок 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Взаємодія з людьми, загальнокультурна грамотність, здатність 

до навчання, здатність логічно обґрунтовувати позицію, навички 

усного та письмового спілкування, уміння слухати і запитувати, 

формування власної думки та ін. 

Форми та методи освітньої компоненти 
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Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять  

Самостійна робота здобувача вищої освіти; 

атестаційний екзамен; 

 консультації членів екзаменаційної комісії. 

Програма атестаційного екзамену 

Програм атестаційного екзамену оновлюється щорічно. Програма 

оприлюднюється не пізніше 2-го тижня 3-го навчального семестру 

підготовки магістра. 

Атестаційний екзамен проводиться з метою перевірки 

теоретичної, компетентнісної і практичної підготовки студентів за 

білетами, складеними у повній відповідності до навчальних 

програм, викладених в них результатів навчання та мають 

теоретичну і практичну частину з окремих освітніх компонентів.  

Знання теоретичного матеріалу з освітніх компонентів, перш за 

все професійної підготовки обов’язкової частини та обраних 

вибіркової частини,  перевіряється методом комплексного 

тестування всього потоку здобувачів за індивідуальними 

завданнями (письмово). Практичну частину екзамену виконують із 

залученням реального об’єкту майбутньої професійної діяльності 

(кейс- та контент-аналіз) або діючої моделі такого об’єкту (кейс-, 

проектний методи тощо). 

Формами атестаційного екзамену можуть бути письмова та 

інтерактивна (з використанням засобів інформаційних 

дистанційних технологій), або їх поєднання. 

  

Самостійна робота 

Самостійна робота передбачає творче сприйняття й осмислення 

навчального, наукового та практичного матеріалу за Програмою 

атестаційного екзамену. 

Самостійна робота складає 45 годин.  

 

Розподіл самостійної роботи: 

підготовка до атестаційного екзамену відповідно до Програми – 40 

годин; 

консультація гаранта освітньої програми – 5 годин. 

 

Порядок та критерії оцінювання 

 

      Якщо відповідь студента на екзамені не відповідає вимогам 

рівня атестації, атестаційна комісія ухвалює рішення про те, що 

студент не атестований і у протоколі засідання атестаційної комісії 
йому ставиться оцінка «незадовільно» (0-59 балів).  

Оцінювання Здобувача ВО відбувається за 100-бальною шкалою табл. 1.  
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Шкала переведення оцінок атестації 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту 

90–100 А 

відмінно  

добре 

задовільно 

82–89 В 

74–81 С 

64–73 D 

60–63 Е 

35–59 
FX 

незадовільно 

з можливістю повторного складання  

0–34 F незадовільно 

з обов’язковим  повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Здобувача вищої освіти, який за результатами атестації отримав 

незадовільну оцінку або не атестований з будь-яких причин, 

відраховують з Університету, як такого, що закінчив повний 

теоретичний і практичний курс навчання, але не пройшов атестації, 

з правом повторного проходження упродовж трьох років.  

Йому видають академічну довідку встановленого зразка. 

Повторний захист і повторне складання атестаційних екзаменів 

дозволяється тільки під час наступного терміну роботи 

атестаційної комісії протягом трьох років після закінчення  

університету.  

Протоколи для осіб, які закінчили теоретичний курс навчання, 

оформлюються окремо від основного потоку. 

 Повторну атестацію особи здійснюють з оплатою консультацій 

поза графіком освітнього процесу за винятком випадків неявки на 

атестацію або не представлення кваліфікаційної роботи на захист з 

поважних причин, підтверджених документально. Повторне 

проведення атестації Здобувачів вищої освіти з метою підвищення 

оцінки не дозволяється.  

Якщо Здобувач вищої освіти не з’явився на засідання 

атестаційної комісії для складання екзамену, то у протоколі комісії 

відзначають, що він не атестований у зв’язку з неявкою на 

засідання атестаційної комісії.  

У протоколі засідання атестаційної комісії фіксують оцінки, 
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одержані Здобувачами вищої освііти на екзамені або за 

результатами захисту кваліфікаційної роботи, виставлені в 

національній шкалі та шкалі ЄКТС; запитання, поставлені 

Здобувачеві вищої освіти; особливі думки членів державної комісії; 

присвоєну кваліфікацію; рекомендації про подальші академічні 

права випускника.  

Політика освітньої компоненти 

Структура кожного атестаційного екзамену, його послідовність і 

терміни проведення екзамену у разі поділу його на письмову, 

тестову та усну частини, порядок і форма перевірки знань 

здобувачів освіти під час атестації встановлює випускова кафедра і 

затверджує вчена рада інституту.  

Засідання Екзаменаційної комісії є відкритими і проводяться за 

участю більше ніж половини її складу та обов’язкової присутності 

голови Екзаменаційної комісії.  

Тривалість засідання не повинна перевищувати шести 

академічних годин на день. Тривалість усного атестаціййного 

екзамену одного здобувача освіти, як правило, не повинна 

перевищувати 30 хвилин.  

Повторне складання (перескладання) атестаційного екзамену для 

підвищення оцінки не дозволяється.  

Якщо здобувач освіти з’явився на засідання Екзаменаційної 

комісії з поважної причини, що підтверджується відповідними 

документами, йому може бути встановлена інша дата складання 

екзамену під час роботи Екзаменаційної комісії.  

Інформаційні ресурси 

 
1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» 

[Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/Iaws/show/1556-18 ]. 
2.  Закон  України  від  05.09.2017  р.  «Про  освіту»  –  [Режим  

доступу: http://zakon5.rada.gov.Ua/laws/show/2145-19 ]. 
3.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  29.04.2015  р.  

№  266  «Про затвердження  переліку  галузей  знань  і  
спеціальностей,  за  якими  здійснюється підготовка  здобувачів  
вищої  освіти»  [Режим  доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n] . 

4.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  23.11.2011  р.  
№  1341  «Про затвердження  Національної  рамки  кваліфікацій»  
[Режим  доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
%D0%BF/paran12#n12  ]. 

http://zakon.rada.gov.ua/Iaws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12
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5. Методичні  рекомендації  щодо  розроблення  стандартів  
вищої  освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки 
України від 01 червня 2016 р.,  №  600  (у  редакції  наказу  
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  21  грудня 2017  
№1648)  [Режим  доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha~osvita/rekomendatsii-
1648.pdf ]. 11 

6.  Стандарти  і  рекомендації  щодо  забезпечення  якості  в  
Європейському просторі  вищої  освіти  (ESG)  [Режим  доступу: 
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and- 
guidelincs_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf ]. 

  7.  Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., 
перероб. і доп. / авт.-уклад.:  В.  М.  Захарченко  та  ін.  /  За  ред.  
В.  Г.  Кременя  –  К.:  ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 
100с.  ISBN 978-966-2432-220 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%20method%20rada/g
lossariy.pdf. 

8. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-
ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf   

 

Атестаційний екзамен 

1. Загальна психологія: Навч. посібник / О. Скрипченко, 

Л. Долинська, З. Огороднійчук та інш. К.: "А.П.Н.", 1999. 436 с. 

2. 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. 

3. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посібник / О.В. 

Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. К.: 

Каравела, 2007. 640 с. 

4. М'ясоїд П.А. Загальна психологія. К.: Вища школа, 2001. 

487 с. 

5. Маклаков А.Г. Общая психология:Учеб. пособ. для 

вузов. СПб.:Питер, 2000. 592 с. 

6. 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. 

7. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., 

Пасєка О.В. Загальна психологія. Навч. посіб. Київ «Центр 

учбової літератури», 2012 р. 296 с.  

Дедлайни та перескладання 

  Якщо студент не з’явився на засідання атестаційної комісії з 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha~osvita/rekomendatsii-1648.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha~osvita/rekomendatsii-1648.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-%20guidelincs_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-%20guidelincs_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%20method%20rada/glossariy.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%20method%20rada/glossariy.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf
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поважної причини, що підтверджується відповідними 

документами, йому може бути встановлена інша дата складання 

екзамену (захисту кваліфікаційної роботи) під час роботи 

атестаційної комісії. 

 Позачергове засідання атестаційної комісії може бути скликане 

за наказом ректора в особливих випадках за наявності відповідних 

підстав.  

Повторне складання (перескладання) атестаційного екзамену з 

метою підвищення оцінки не дозволяється 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 

навчання набутих у неформальній та інформальній освіті згідно 

відповідного Положення про неформальну освіту. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/. 

На ресурсі -   

https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH28

1AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY 

студенти зможуть знайти: офіційні документи і рекомендації, 

ФБ, Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні, 

вебінари, короткі відеопоради студентам, аналітика, книжки, 

монографії, системи виявлення текстових запозичень, кодекси 

етики, академічне письмо, дискусії, інфографіка 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до 

викладання 

До атестаційного екзамену долучені керівники підрозділів НУВГП, 

науково-педагогічні працівники  кафедри, психологи-практики. 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно 

перевіряють на виявлення текстових запозичень через 

університетську платформу MOODLE  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та 

обману – за порушення принципів академічної доброчесності 

викладач може накладати санкції: зниження балів, повернення 

роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу планується 

оновлювати щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 

наукових досягнень у галузі інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи, сучасних практик забезпечення принципів 

доброчесності. 

        Студенти також можуть долучатись до оновлення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
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дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 

новітніх змін у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи. За таку ініціативу студенти можуть отримати 

додаткові бали. 

 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам 

на академічну мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього 

процесу Національного університету водного господарства та 

природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за 

програмами академічної мобільності в Національному 

університеті водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

 

Здобувачі  можуть отримати доступ до таких міжнародних 

інформаційних ресурсів: 

- електронні бібліотеки: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-

biblioteki 

- Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-

dopomohu-avtoram 

- База періодичних видань: 

https://www.scimagoir.com/ 

- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-

mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

Здобувачі можуть брати участь у Проєкті сприяння 

академічній доброчесності в Україні (SAIUP)   

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj .  

 
 
 

 

Лектор     Кочубей Алла Володимирівна, к.пед.н., доцент 
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