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ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

Атестація з фаху здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі  

знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»  напряму підготовки 053 «Психологія» згідно з 

вимогами, визначеними в освітньо-професійної програмі підготовки фахівців проводиться 

у формі усної відповіді на екзаменаційні питання.   
Структуру і зміст атестації визначено і ухвалено на засіданні кафедри психології, 

педагогіки та соціальної роботи сформовано у вигляді 30 екзаменаційних білетів. Кожен 

екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань.  
Підсумкова атестація проводиться з метою перевірки і оцінки науково-теоретичної 

підготовки студентів з профілюючих дисциплін в обсязі таких навчальних дисциплін: 

«Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Вікова психологія», «Психологічне 

консультування».  
Складання підсумкової атестації проводиться на відкритому засіданні атестаційної 

комісії за участю не менш ніж половини її складу за обов’язкової присутності голови 

комісії. 
Перевірка і оцінка науково-теоретичної та практичної підготовки студентів   

проводиться з метою встановлення відповідності їх освітнього та кваліфікаційного рівнів 

до вимог стандарту освіти (освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів і 

програм підготовки фахівців). 
Завдання базуються на теоретичних знаннях та навичках, набутих в процесі 

вивчення теоретичного матеріалу за вищеозначеними дисциплінами та результатах   

виробничої практики, семінарських, практичних і лабораторних робіт протягом  всього 

періоду навчання. 
З метою надання студентам методичної допомоги в процесі підготовки до атестації 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» надано перелік питань з анотаціями за 

профілюючими дисциплінами та рекомендований список відповідної джерельної бази. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ 
 

Оцінка студенту за комплексний екзамен з фаху виставляється за національною 

шкалою та за шкалою ECTS. 
Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою «відмінно», 

«добре», «задовільно» та «незадовільно». Загальна оцінка по екзаменаційному білету 

підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання 

білету і виставляється на закритому засіданні атестаційної комісії шляхом відкритого 

голосування по кожному здобувачу вищої освіти.  
Варіант екзаменаційного білету має 3 завдання з різних дисциплін.   
 

Значення 

рейтингу з 

кредитного 

модуля 

Оцінка ECTS Традиційна 

екзамен. оцінка 

91 <RD =100 A – відмінно відмінно 
86 < RD <= 90 B – дуже добре 

добре 76 < RD <= 85 C – добре 
66 < RD <= 75 D – задовільно 

задовільно 61 <= RD <= 
65 

E – достатньо 

(задовольняє 

мінімальні 

критерії) 



41<=RD < 60 FХ – незадовільно незадовільно 

RD <40 
F – незадовільно 

(потрібна 

додаткова робота) 
не допущено 

Оцінки «А – Відмінно» заслуговує студент, який повністю виконав завдання 

комплексного кваліфікаційного іспиту, а саме: дав змістовну, вичерпну відповідь на три 

теоретичні питання з дисциплін, включених у програму іспиту, продемонстрував 

відмінний рівень підготовки. 
Оцінки «В – Дуже добре» заслуговує студент, який   виконав завдання 

комплексного кваліфікаційного іспиту, а саме: дав змістовну правильну відповідь на три 

питання з дисциплін, включених в програму іспиту, але мав незначні зауваження   щодо 

точності відповідей. 
Оцінки «С – Добре» заслуговує студент, який повністю виконав завдання 

комплексного кваліфікаційного іспиту, а саме: дав змістовну, вичерпну відповідь на три 

теоретичні питання з дисциплін, включених в програму іспиту,  але   мав незначні 

помилки, або  відповіді були не повні;    
Оцінки «Д – Задовільно»  заслуговує студент, який у теоретичних відповідях 

демонструє знання основного матеріалу з дисциплін, включених в програму комплексного 

кваліфікаційного іспиту; але припускається деяких неточностей,  не виявив високого рівня 

підготовки та припустився помилок. 
Оцінки «Е – Достатньо» заслуговує студент,  який  у відповідях на теоретичні 

питання припустився багато помилок та дав правильну відповідь лише на  половину 

завдання комплексного кваліфікаційного іспиту, не виявив належного рівня підготовки;  
Оцінки «FХ – Незадовільно» заслуговує студент, який не відповів на    запитання 

комплексного кваліфікаційного іспиту з дисциплін, включених в програму комплексного 

кваліфікаційного іспиту. 
 

ВИМОГИ  ДО  ВІДПОВІДЕЙ  СТУДЕНТІВ  ПІД  ЧАС ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 
 
   
При підготовці відповідей на теоретичні питання студент має виявити знання щодо: 
− Визначення базових термінів та понять з теоретичного питання, що міститься в 

екзаменаційному білеті; 
− Знання з дисциплін професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних 

досягнень, критичне осмислення  основних теорій, принципів, методів і понять. 
− Методологію і методи дослідження в сучасній психології.   
 Програма  атестації складається з 4 дисципліни за переліком програми підготовки 

бакалаврів, зв’язаних між собою змістовими складовими та формою відповідей, які 

дозволяють системно визначити рівень знань студента.  
Кожен змістовний модуль передбачає відповіді на запитання,  які охоплює цикл 

фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін  «Загальна психологія», «Соціальна 

психологія», «Вікова психологія», «Психологічне консультування».  
При підготовці відповідей на екзаменаційні завдання у відповідності до вимог освітньо-
професійної програми спеціальності  053 «Психологія» з вищезазначених дисципліни 

студент повинен мати певні знання та вміння.  
З дисципліни «Загальна психологія» студент має  
знати: 
- поняття про психологію як науку, яка вивчає факти, закономірності та механізм 

психіки; 
- історія розвитку психологічних знань, основні концепції розвитку особистості; 
- розвиток особистості, структура особистості; 



- специфіка пізнавальних процесів і розвиток емоційно-вольової сфери 

особистості; 
- темперамент як біологічний фундамент особистості; 
- характер, його структура і властивості. 

вміти: 
- застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та 

спілкування особистості, для планування, контролю і управління групою. 
- самостійно розробляти і застосовувати психологічні методики на практиці 
З дисципліни «Соціальна психологія» студент має знати: 

- особливості соціального мислення (розвиток Я-концепції в соціокультурі, 

проблеми самоефективності індивіда та його самопрезентація); 
- соціальні переконання та судження; 
- особливості поведінки та установок, конформізму, впливів групи; 
- особливості соціальних відносин та природи соціальних, емоційних, когнітивних 

джерел упереджень; 
- особливості соціальних впливів (стать, гендер та культура). 

вміти: 
- проводити соціально-психологічні дослідження в польових і лабораторних 

умовах (кореляційні, експериментальні, опитування); 
- обиратиефективніумовипроведеннясоціально-психологічнихдосліджень; 
- модифікувати окрем іопитувальники з врахуванням особливостей 

соціокультурної ситуації, в якій проводиться дослідження. 
- застосовувати на практиці набуті знання, самостійно працювати з науковою та 

методичною літературою, удосконалювати свою професійну майстерність. 
 
З дисципліни «Вікова психологія» студент має  
знати: 

–  основи вікової психології: предмет, методи, основні закономірності, принципи і структуру 

науки, її сучасні теоретичні концепції; 
 – загальні закономірності розвитку психіки людини: умови, чинники, рушійні сили;  -  

особливості пізнавальних процесів, емоційно-вольової, мотиваційної сфер, 

індивідуально-психологічних характеристик людей різного віку. 
 –  основи педагогічної психології: психологічні особливості навчання та виховання, види 

соціальних інститутів виховання і методів формування творчо активної особистості на 

різних етапах онтогенезу, психологічну сутність педагогічної діяльності  
вміти: 

- застосовувати отримані знання з вікової психології для організації діяльності і 

спілкування особистості в різні вікові періоди, для створення умов, що сприяють 

конструктивному психічному розвитку людини;  
- враховувати в навчально-виховному процесі сензитивні періоди розвитку людини; 
- враховувати вікові особливості дитини в психолого-педагогічній роботі;  
- орієнтуватися в сучасних підходах та технологіях навчання знанням і поняттям, 

формування умінь і навичок;  
- орієнтуватися на нормативи кожного вікового періоду у психодіагностичній та 

психокорекційній роботі; 
- аналізувати витоки психологічних проблем індивіда в його онтогенезі. 
-  

З дисципліни «Психологічне консультування» студент має  
знати: 

- проблеми психологічного консультування ; 
- навички проведення психологічного консультування; 
- етапи, процедури та техніки психологічного консультування; 

вміти: 



- створювати терапевтичний простір; 
- застосовувати психодіагностичні методики у процесі психологічного 

консультування; 
- застосовувати методи впливу у практиці психологічного консультування 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОЇ  АТЕСТАЦІЇ 

 
ЗАГАЛЬНА   ПСИХОЛОГІЯ 

1. Проаналізувати предмет, завдання та галузі сучасної психології. 
1. Пояснити міжпредметні зв’язки психології з іншими науками (за Ж.Піаже). 
2. Проаналізувати предмет психологічної науки на різних етапах ії розвитку. 
3. Пояснити сутність психіки у світлі рефлекторної концепції відображення. 
4. Пояснити сутність проблеми локалізації психічних функцій та ії вирішення в сучасній 

психології ( О.Р.Лурія). 
5. Проаналізувати методологічні принципи сучасної вітчизняної психології. 
6. Розкрити класифікації методів психологічного дослідження, пояснити сутність методу та 

методики наукового дослідження. 
7. Проаналізувати особливості уявлень про психіку на філософському етапі розвитку науки. 
8. Проаналізувати особливості уявлень про психіку на науковому етапі розвитку науки. 
9. Проаналізувати основні положення психоаналітичного напрямку психології. 
10. Проаналізувати основні положення біхевіоризму. 
11. Проаналізувати основні положення гештальт психології й генетичної психології. 
12. Проаналізувати основні положення гуманістичної психології. 
13. Розкрити основні положення вітчизняної психології про сутність психіки та механізми ії 

функціонування й розвитку. 
14. Проаналізувати особливості соціометричного методу дослідження. 
15. Проаналізувати особливості методу опитування. 
16. Пояснити сутність категорії відображення в психологічній науці. Відображення в неживій 

та живій природі. 
17. Пояснити сутність діяльності як форми людської активності. 
18. Розкрити особливості операційної сфери діяльності. Уміння та навички як умови 

оволодіння діяльністю. 
19. Проаналізувати основні види діяльності та їх розвиток в онтогенезі. 
20. Проаналізувати спілкування як специфічну форму активності людини. 
21. Пояснити особливості розвитку спілкування в онтогенезі. 
22. Пояснити сутність ефектів соціального сприймання. 
23. Охарактеризувати особливості педагогічного спілкування. 
24. Охарактеризувати феномен групи. Проаналізувати класифікації груп у психологічної 

науці. 
25. Проаналізувати основні теоретичні напрямки вивчення малих груп. 
26. Розкрити особливості великих груп. 
27. Проаналізувати психологічну структуру та види малих груп. 
28. Пояснити сутність психології колективу. 
29. Проаналізувати особливості розгляду проблеми особистості. 
30. Розкрити особливості системної будови особистості. 
31. Пояснити сутність механізмів психологічного захисту. 
32. Проаналізувати особливості поглядів на сутність особистості в психології біхевіоризму. 
33. Проаналізувати особливості поглядів на сутність особистості у вітчизняній психології. 
34. Проаналізувати особливості поглядів на сутність особистості в гуманістичній психології. 
35. Проаналізувати проблему рушійних сил розвитку особистості. 
36. Розкрити поняття життєвий шлях особистості (ціннісні орієнтації, спрямованість, 

активність життєвої позиції). 



37. Охарактеризувати феномен конфлікту. 
38. Розкрити зміст психологічних теорій конфлікту. 

Рекомендована література: 
1. Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс: навч. посіб. / Т. 

В.Дуткевич. - К. : ЦУЛ, 2018. - 388 с. 
2. Загальна психологія: навч.-метод. комплекс / уклад. І. С. Ревасевич. - 
Тернопіль :ТНЕУ, 2015. - 47 с. 
3. Загальна психологія: навч.-метод. комплекс / уклад. І. С. Ревасевич. - 2-ге 

вид. -Тернопіль : [б. в.], 2016. - 35 с. 
5. Бригадир М.Б., Бугерко Я.М., Ревасевич І.С. Загальна психологія.Збірник 
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                                СОЦІАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ  
1. Соціальна установка і реальна поведінка.  
2. Ціннісні орієнтації, спрямованості та позиції особистості.  
3. Поняття соціалізації та соціальної орієнтації особистості.  
4. Значення групових і суспільних норм у процесі соціалізації.  
5. Сутність соціалізації, її сфер, стадій, інститутів і механізмів.  
6. Специфіка соціально-психологічних здібностей та властивостей.  
7. Комунікативні властивості особистості – уміння спілкування.  
8. Субкультурні впливи на особистість.  
9. Соціально-психологічна специфіка спілкування.  
10. Основні характеристики спілкування. міст, форми та механізми спілкування.  
11. Основні сторони процесу спілкування: комунікативна, інтерактивна, перцептивна.  
12. Проблема становища особистості в групі.  
13. Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі.  
14. Специфіка входження особистості в групу.  
15. Індивідуальні особливості людини і зовнішні поведінкові вияви.  
16. Статусно-рольові характеристики особистості.  
17. Відносини як внутрішній компонент взаємодії між людьми.  
18. Емоційний, когнітивний, поведінковий аспекти міжособистісних відносин.  
19. Сприйняття людини людиною: соціально-психологічні механізми.  
20. Комунікація в міжособистісних відносинах. Вербальна комунікація.  
21. Роль міжособистісних відносин у формуванні особистості. Суть поняття 

„відносини”.  
22. Проблема кооперації та конфлікту в соціальній психології.  
23. Перцептивна сторона спілкування: спілкування як взаєморозуміння та 

взаємопізнання людей.  
24. Роль міжособистісного сприйняття в процесі спілкування.  
25. Структура атрибутивного процесу. Види і форми атрибуції.  
26. Механізми впливу в процесі спілкування.  
27. Спільна діяльність як об’єкт психології групової динаміки.  
28. Соціально-психологічні умови організації спільної діяльності.  
29. Феномен групи з погляду соціальної психології.  
30. Сутнісні ознаки малої групи.  
31. Проблема розвитку і динаміки груп у соціальній психології.  



32. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи.  
33. Феномени групової свідомості.  
34. Прийняття групового рішення.  
35. Соціально-психологічне дослідження малих груп: соціметричний напрямок (Дж. 

Морено), соціологічний напрямок (Е. Мейо), школа „групової динаміки” (К. Левін).  
36. Соціальна психологія міжгрупових відносин. Розвиток соціально-психологічних 

уявлень про міжгрупові відносини.  
37. Взаємодія великих соціальних груп у масових соціальних процесах.  
38. Емоційна сфера психології великих соціальних груп, її значення для формування 

громадської думки і громадських настроїв.  
39. Специфіка соціально-психологічних механізмів формування громадських настроїв.  
40. Роль засобів масової комунікації у формуванні громадської думки, громадських 

настроїв, соціальних стереотипів.  
41. Міжгрупові конфлікти.  
42. Психологія соціальних класів.  
43. Психологія етнічних груп.  
44. Психологія масових явищ.  
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ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ 
 

1. Що є предметом вікової психології? 
2. Які основні форми розвитку психіки Вам відомі? 
3. Який зміст біогенетичного закону Геккеля-Мюллера? 
4. Які конструктивні та деструктивні мотиви зачаття дитини виокремлюють психологи? 

Яким чином мотивація зачаття впливає на протікання вагітності, пологи, взаємини в 

системі "мати — дитина"? 
5. У чому специфіка соціальної ситуації розвитку дитини раннього віку? 
6. Анатомо-фізіологічні особливості дитини дошкільного віку та їх вплив на психічний 

розвиток. 
7. З якого віку, на Ваш погляд, доцільно починати шкільне навчання? Обґрунтуйте 

відповідь. 
8. У чому полягають основні проблеми підліткового віку? 
9. На яких підставах ранню юність називають перехідним віком? 
10. Дайте загальну характеристику періоду дорослості в розвитку людини. 
11. Що є об'єктом дослідження вікової психології? 
12. В яких  областях (сферах) протікає психічний розвиток людини? 
13. Який зміст теорії рекапітуляції, створеної Ст. Холлом? 
14. Чи має переваги заплановане зачаття (дітонародження) порівняно з випадковим? 
15. Яку роль відіграє ходьба у розумовому й фізичному розвитку дитини? 
16. Чому саме сюжетно-рольова гра є провідним типом діяльності у дошкільному віці? 
17. Чому молодший шкільний вік називають вершиною дитинства? 



18. Які фізіологічні й психологічні зміни відбуваються у підлітка в період пубертатного 

дозрівання? Охарактеризуйте гендерні психологічні аспекти  статевого дозрівання 

підлітків. 
19. Яка соціальна ситуація розвитку в період ранньої юності? 
20. Які чинники й закономірності визначають віковий розвиток дорослого? 
21. Які групи соціально-психологічних явищ вивчає вікова психологія? 
22. Назвіть основні чинники психічногорозвитку людини. Покажіть їх роль і місце в 

психічному розвитку дитини. 
23. Яка періодизація психічного розвитку була розроблена К. Гетчинсоном на основі 

теорії рекапітуляції? 
24. Охарактеризуйте фази пренатального розвитку. 
25. Яка діяльність є провідною у дитини раннього віку? Які її особливості? 
26. Яку роль відіграє гра у психічному розвитку дитини у дошкільному періоді? Які зміни 

вона зумовлює у її психіці? 
27. Які психофізичні зміни відбуваються в організмі молодших школярів і яке вони мають 

значення в їх розвитку? 
28. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку у підлітковому віці. 
29. В чому полягає специфіка пізнавальних психічних процесів у період ранньої юності? 
30.  Який основний зміст кризи зустрічі з дорослістю? 
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  ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
1. Види визначення психологічного консультування. Завдання та мета  психологічного 

консультування.  
2.  Психологічне консультування та психотерапія.  
3. Теоретичні принципи сучасних психологічних направлень психологічного 

консультування 
4.  Структура процесу консультування 
5. Відмінність психологічного консультування від інших видів психологічної допомоги.  
10. Специфіка психологічного консультування.  
11. Питання підготовки консультанта.  
12. Особистісні якості необхідні психологу консультанту.   
13. Роль та місце консультанта у психологічному консультуванні.  
14. Вимоги до особистості консультанта – модель ефективного консультанта.  
15. Система цінностей консультанта. Вплив професійної діяльності на особистість 

консультанта.  
16. Професійна підготовка консультанта.  
17. Визначення консультативного контакту.  
18. Терапевтичний клімат. Фізичні компоненти терапевтичного клімату, обстановка 

консультування, структура консультативного простору, тривалість консультування.  
19. Емоційні компоненти терапевтичного клімату: створення довіри, відвертість контакту, 

емпатія у консультуванні, повага клієнта.  



20. Навички підтримання консультативного контакту.  
21. Перенос та контр перенос у консультуванні.   
22. Перша зустріч з клієнтом.  
23. Причини відмови у консультуванні.  
24. Почуття консультанта та саморозкриття.     
25. Емпатія, вчення  та дослідження Карла Роджерса. 
26.  Вправи на співставлення з внутрішніми переживаннями. 27. Простір терапевтичних 

відносин.  
28. Індивідуальний стиль консультування.    
29. Пастки консультування: професійна позиція консультанта.   
30. Поняття ефективності консультативного процесу, ознаки результативності 

(суб’єктивні та об’єктивні фактори).  
31. Основні правила ведення консультативного процесу.  
32. Фактори, що знижують результативність консультативного процесу   
33. Основні способи вирішення проблеми.  
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