
Зразки тестів для вступних випробувань на спеціальність 053 Психологія 

 

Виберіть лише одну правильну відповідь: 

1. Психологія як наука – це:  

1.Наука про закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки. 

2. Наука про людську душу. 

3. Наука про свідомість та її характеристики. 

4. Наука про людську особистість та соціум 

 

2. У якому рядку вичерпно перераховано види практичної діяльності 

психолога: 

 

1. Встановлення психологічного діагнозу. 

2. Дослідження особистих рис клієнта. 

3. Профілактика насилля та залежностей. 

4. Психодіагностика, психоконсультування, психопрофілактика, 

психокорекція, психотерапія. 

  

3. Система та етапи здобування психологічної освіти: 

1 Бакалаврат  

2. Бакалаврат, магістратура, аспірантура і докторантура. 

3. Магістратура 

4. Молодший спеціаліст. 

 

4. Яка сфера  належить до професійної діяльності психолога:  

1. Педагогічна сфера діяльності психолога: психологічна служба закладів 

освіти різних рівнів.  

2. Робота психологів в системі управління персоналом організацій та 

підприємств.  

3. Робота психолога в системі охорони здоров’я та в реабілітаційних 

закладах.  

4. Усі перераховані пункти разом. 

 



5. Яке твердження правильне: 

1.Психологія і психіатрія синоніми. 

2. Психологія і психіатрія - сфери допомоги особистості, одна з  має пропонує 

свої послуги клієнтам, психіка яких у межах норми, інша - лікує психічні 

паталогії 

3.Обидва твердження вірні. 

4.Обибва твердження хибні. 

 

6. Виберіть рядок, у якому перераховано форми психопрофілактичної роботи: 

1.Лекції, бесіди, тренінгові заняття, робота «телефону довіри» та «пошти 

довіри», психолого-педагогічні консиліуми, консультування, опитування, 

випуск і поширення інформаційних бюлетенів, довідників, виставки і 

поширення психологічної літератури. 

2. Лекції, бесіди, корекційні заняття, робота «телефону довіри», психолого-

педагогічні консиліуми, виставки художньої літератури, соціологічні 

опитування, випуск і поширення інформаційних бюлетенів, довідників. 

3. Лекції, бесіди, тренінгові заняття, робота «телефону довіри» та «пошти 

довіри»,  психолого-педагогічні консиліуми, консультування, моніторинг умов 

праці, індивідуальна психотерапія. 

4. Усі відповіді правильні. 

 

7. Вияв теплоти і поваги, уміння прийняти клієнта таким, яким він є, не 

оцінювати і не засуджувати його норми і цінності, стиль життя і поведінку 

складає сутність: 

1. Принципу конфіденційності зустрічей з психологом. 

2. Принципу доброзичливого і безоцінного ставлення до клієнта. 

3. Принципу добровільності. 

4. Принципу стосунків між психологом і клієнтом. 

 



8. Прогнозування можливих ускладнень у житті та професійній діяльності, 

виявлення умов їх попередження та забезпечення цих сприятливих умов для 

підтримання психічного здоров’я населення є: 

1. Змістом психодіагностичної роботи практичного психолога. 

2. Змістом профілактичної роботи практичного психолога. 

3. Змістом просвітницької роботи практичного психолога. 

4. Змістом психоконсультативної роботи практичного психолога. 

 

9. Етичний кодекс психолога – це: 

1. Нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які склалися 

в психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність. 

2.Нормативний акт, що визначає, які суспільно небезпечні діяння є 

злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин; 

3.Це нормативний акт, який являє собою сукупність правових норм діяльності 

психолога. 

4.Усі відповіді правильні. 

 

10.До складу сучасної психології входять такі дисципліни: 

1. Загальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, педагогічна 

психологія, експериментальна психологія, диференційна психологія, психологія 

мистецтва, політична психологія, психологія впливу; 

2. Історія психології, дитяча психологія, ергономіка, економічна кібернетика, 

історія мистецтва. 

3. Психологія юнацтва, дитяча психологія, загальна психологія, фізіологія, 

антропологія, філософія. 

4. Загальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, педагогічна 

психологія, філософія, антропологія, гештальттпсихологія, біхевіоризм. 

 


