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Мета та завдання фахового   вступного випробування для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра: Галузь Поведінкові науки, Спеціальність 053 Психологія, 

Освітня програма Психологія (скорочений термін навчання) на основі ступеня 

бакалавра (ОКР спеціаліста, магістра), здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки)) 

 

Особи, що здобули базову або повну вищу освіту (рівня бакалавр, 

спеціаліст, магістр) за іншою спеціальністю і планують отримати освіту за 

спеціальністю 053 Психологія за скороченим терміном навчання, мають 

відбути вступне фахове випробування з навчальної дисципліни «Вступ до 

спеціальності». Мета: перевірка готовності абітурієнтів до навчання за 

скороченою програмою,  їхніх уявлень про основні проблеми психологічного 

фаху, специфіку психологічного розуміння людини і світу, особливості 

виконання професійної психологічної діяльності. 

Оскільки абітурієнти прагнуть навчатися новому для себе фаху за 

скороченою програмою, вони мають орієнтуватися в питаннях організаційно-

методичних засад психології, чинників вибору психологічної професії, 

морально-етичних засад професійної психологічної діяльності, проблем 

науково-психологічного світогляду тощо. 

Компетенції, якими мають володіти вступники: 

Знання та розуміння / Knowledge and understanding: специфіка 

психологічного тлумачення проблем індивідуальної і колективної 

життєдіяльності, місце психологічних пояснень у житті сучасної людини; 

Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding: 

виявлення психологічного змісту наукових понять, початковий психологічний 

аналіз процесів і явищ індивідуального і колективного життя; 

Формування тверджень / Making judgements): критичний аналіз 

особливостей індивідуальної і колективної поведінки в різних сферах 

життєдіяльності, психологічна оцінка суті міжособових взаємодій; 
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Комунікативні навички / Communication skills): ведення психологічно 

зорієнтованих діалогів із різних питань, прогнозування поведінки учасників 

взаємодії; 

Навички навчання / Learning skills: здатність удосконалювати вміння й 

навички, спрямовані на опанування професії психолога, схильність до фахового 

самоаналізу.  

На здобуття ОС «бакалавр» на основі освітннього ступеня бакалавра, магістра 

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю, складають вступне випробування з фаху, результати якого і 

формують конкурсний бал при конкурсному відборі. Конкурсний бал вносять 

до Єдиної бази (п.5.2 Додатку 9. Правил прийому до Львівського національного 

університету імені Івана Франка у 2022 https://admission.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2022/01/Pravyla-2022_01.pdf  

 

Фахове  вступне випробування для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра: Галузь Поведінкові науки, Спеціальність 053 Психологія, Освітня 

програма Психологія (скорочений термін навчання) на основі ступеня 

бакалавра (ОКР спеціаліста, магістра), здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки) відбуватиметься у формі тестування за поданими у 

програмі питаннями. За рішенням кафедри психології філософського 

факультету, підтриманим Вченою радою філософського факультету на фахові 

випробування виноситься питання дисципліни «Вступ до спеціальності». 

Працівники Приймальної комісії Університету формують індивідуальні 

набори тестів за кількістю вступників у день фахових випробувань. Тести 

мають форму бланкового опитування. Абітурієнт має визначити правильну 

відповідь серед наведених тверджень. Кожна правильна відповідь оцінюється у 

4 умовні бали (загалом max = 100), що є оцінкою     (від 100 до 200) результату 

фахових випробувань.  

Академічна доброчесність при складанні іспиту: очікується, що 

вступники під час процедури фахових випробувань будуть представляти їхні 
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знання та міркування. Списування, втручання в роботу інших вступників, 

отримання додаткової інформації за допомогою гаджетів тощо становлять, але 

не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Жодні форми 

порушення академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності під час процедури фахових випробувань є 

підставою для незарахуванння результатів приймальною комісією, незалежно 

від масштабів списування чи обману в будь-якій формі.  
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ПРОГРАМА 

фаховогого  вступного випробування для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра: Галузь Поведінкові науки, Спеціальність 053 Психологія, 

Освітня програма Психологія (скорочений термін навчання) на основі 

ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста, магістра, бакалавра), 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 

 

Тема 1. Організаційно-методичні засади розвитку  психології 

Місце і функції психології в сучасному суспільстві. Психологія як наука 

про закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки. Наукові 

джерела психології. Функції психології в суспільстві. Основні галузі психології. 

Система та етапи здобування психологічної освіти. Університетська 

психологічна освіта: бакалаврат і магістратура. Аспірантура і докторантура з 

психології. Наукові ступені з психології. Професійне навчання за різними 

напрямами психотерапії. Основні сфери та напрями професійної діяльності 

психолога. Практична діяльність: психодіагностика, психоконсультування, 

психопрофілактика, психокорекція, психотерапія. Педагогічна сфера діяльності 

психолога: психологічна служба закладів освіти різних рівнів. Робота 

психологів в системі управління персоналом організацій та підприємств. Робота 

психолога в системі охорони здоров’я та в реабілітаційних закладах. Наукова 

діяльність в галузі психології. 

Рекомендована література 

1. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія : Вступ до 

спеціальності. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 

2. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В. А. Роменця. 

–  К.: Либідь 2006. − 632 с. 

3. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: 

Академвидав, 2005. − 424 с. 
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4. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Гончарук та 

ін. – К.: Либідь, 2006. – 631 с. 

5. Психологія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Т. Б. 

Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с. 

6. Сергієнко Н.П. Загальна психологія : вступ до спеціальності : текст 

лекцій. – Харків : НУЦЗУ, 2018. – 41 с. 

Інформаційний ресурс 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm 

 

Тема 2. Психологія як фах 

Образ психологічної професії в уявленнях соціуму. Поняття про 

психологічну допомогу клієнтам. Психологія і психіатрія. Психологія і релігія. 

Психологія і публіцистика. Психологія і «надприродні» явища. Соціальні 

передумови вибору психологічної професії. Наявність і доступність 

психологічної освіти. Престижність професії психолога: психолог як експерт. 

Роль сім’ї та соціального довкілля у виборі професії психолога. Вплив 

особистих проблем та власного життєвого досвіду на вибір професії психолога. 

Інтерес до особливостей характеру й поведінки та міжособових стосунків. 

Власний життєвий досвід особи як чинник вибору професії психолога. 

Мотивація професійного вибору психології як сфери діяльності.  Особливості 

кар’єри в психологічному фаховому зростанні. Орієнтація на кар’єру, 

матеріальний добробут і самоствердження.  

Рекомендована література 

1. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія : Вступ до 

спеціальності. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 

2. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: 

Академвидав, 2005. − 424 с. 

3. Психологія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Т. Б. 

Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с. 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm
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4. Сергієнко Н.П. Загальна психологія : вступ до спеціальності : текст 

лекцій. – Харків : НУЦЗУ, 2018. – 41 с. 

Інформаційний ресурс 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm 

 

Тема 3. Морально-етичні засади професійної психологічної діяльності 

Структурно-змістові характеристики та формальні ознаки професійної 

компетентності психолога. Особистість психолога як «знаряддя праці». Вимоги 

до професійної психологічної діяльності. Професійно значущі риси психолога. 

Обмеження та бар’єри до професії психолога: невротичні або психопатичні 

особливості особистості. Пріоритет інтересів клієнта як умова професійної 

психологічної діяльності. Вимоги до взаємодії психолога з клієнтом. Проблема 

дотримання морально-етичних норм у професійній взаємодії психолога з 

клієнтом. Етичний кодекс психолога.  

Рекомендована література 

1. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія : Вступ до 

спеціальності. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 

2. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: 

Академвидав, 2005. − 424 с. 

3. Психологія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Т. Б. 

Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с. 

4. Сергієнко Н.П. Загальна психологія : вступ до спеціальності : текст 

лекцій. – Харків : НУЦЗУ, 2018. – 41 с. 

Інформаційний ресурс 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm 

 

Тема 4. Ґендерні і вікові аспекти професійної психологічної діяльності 

Ґендерні і статеворольові проблеми в психології. Людське і статеве в 

психіці людини. Психологічна стать і статева ідентичність людини.  

Маскулінність і фемінінність як істотні ознаки психічного. Суб’єктивна 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm
http://ispp.org.ua/biblioteka.htm
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значущість ґендерних відмінностей. Континуум мужності-жіночності. Типові 

«чоловічі» і «жіночі» риси. Проблеми професійної взаємодії психологів і 

клієнтів різної статі. Психолог-чоловік і психолог-жінка. Особливості роботи 

психолога з клієнтами різної статі.  

 

Рекомендована література 

1. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія : Вступ до 

спеціальності. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 

2. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: 

Академвидав, 2005. − 424 с. 

3. Психологія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Т. Б. 

Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с. 

4. Сергієнко Н.П. Загальна психологія : вступ до спеціальності : текст 

лекцій. – Харків : НУЦЗУ, 2018. – 41 с. 

5. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: У межах і за межами 

буденності. – К.: Либідь, 2003. 

Інформаційний ресурс 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm 

 

Тема 5. Проблеми формування сучасного науково-психологічного 

світогляду 

Специфіка науково-психологічного світогляду: детермінація суспільною 

свідомістю, здатність до рефлексії, багатовекторність розвитку, адаптація до 

швидких та кардинальних змін, суперечливість, проблемність, релятивність. 

Діалектика індивідуально-неповторного, соціально-типового і 

загальнолюдського. Розрізнення морально-етичних і психологічних критеріїв. 

Індивідуальна, масова, соціальна свідомість. Суперечності масової свідомості в 

оцінці психічних явищ. Масові уявлення, очікування, вимоги. 

Недиференційованість уявлень. Містичні, релігійні та псевдонаукові 

трактування психічних феноменів. Проблема наукової адаптації побутово-

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm
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житейських уявлень про психічне. Труднощі сприймання наукових пояснень 

психіки. Інтерес до «надприродних» феноменів. Проблема адаптації наукового 

змісту до масових уявлень. 

Рекомендована література 

1. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія : Вступ до 

спеціальності. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 

2. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: 

Академвидав, 2005. − 424 с. 

7. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Гончарук та 

ін. – К.: Либідь, 2006. – 631 с.  

3. Психологія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Т. Б. 

Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с. 

4. Сергієнко Н.П. Загальна психологія : вступ до спеціальності : текст 

лекцій. – Харків : НУЦЗУ, 2018. – 41 с. 

5. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: У межах і за межами 

буденності. – К.: Либідь, 2003. 

Інформаційний ресурс 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm 

 

Тема 6. Норма та відхилення від норми в психіці. Діалектика нормального 

та аномального в психічних явищах 

Поняття норми і відхилень у психології. Нормальне як загальновизнане і 

як середньостатистичне. Норма біологічна, соціальна, моральна, юридична, 

психологічна, статистична, індивідуальна. Види аномалій у психічному. Норма 

як потенційне відхилення. Патологічне як варіант норми. Онтологічне, 

гносеологічне та аксіологічне розуміння психічної норми: онтологічна норма 

(буття), гносеологічна норма (пізнання), аксіологічна норма (цінність), 

праксеологічна норма (діяльність). Характеристика межових і перехідних форм 

психічного життя. Нормальний розподіл. Норма і відхилення. Аномалія як 

продовження норми. Відносність і ймовірність в оцінці психічних явищ. 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm
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Рекомендована література 

1. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія : Вступ до 

спеціальності. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 

2. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: 

Академвидав, 2005. − 424 с. 

3. Психологія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Т. Б. 

Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с. 

4. Сергієнко Н.П. Загальна психологія : вступ до спеціальності : текст 

лекцій. – Харків : НУЦЗУ, 2018. – 41 с. 

Інформаційний ресурс 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm 

 

Тема 7. Взаємодія реального і віртуального в житті сучасної людини 

Психіка як суб’єктивне відображення об’єктивної дійсності. Людина як 

суб’єкт і дійсність. Суб’єктивне і об’єктивне. Психологічні наслідки 

технологічної віртуалізації життя сучасної людини. Психологічна природа 

віртуальної  реальності. Інформаційне неревантаження і реакція особи на нього. 

Спілкування в соцмережах. Психологічні наслідки інтернет-залежності: 

інфантилізація, відособлення, дегуманізація, деморалізація, криміналізація. 

Проблеми маніпулювання свідомістю та поведінкою людей у віртуальному 

просторі. Брак визнаних авторитетів. Потужність засобів ілюзорного, 

спотвореного або анонімного впливу. Вплив на людей через віртуальний 

простір.  

Рекомендована література 

1. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія : Вступ до 

спеціальності. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 

2. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: 

Академвидав, 2005. − 424 с. 

3. Психологія: підручник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Т. Б. 

Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с. 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm
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4. Сергієнко Н.П. Загальна психологія : вступ до спеціальності : текст 

лекцій. – Харків : НУЦЗУ, 2018. – 41 с. 

Інформаційний ресурс 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm 

 

Тема 8. Закономірності розвитку сучасної української науково-

психологічної термінології 

Актуальний стан науково-психологічної термінології. Історичні, соціальні 

та ментальні умови і сучасні тенденції розвитку української наукової 

термінології. Проблема деінтелектуалізації україномовних та деукраїнізації 

інтелектуальних сфер. Специфіка вживання української термінології. Проблеми 

адекватного відтворення психологічних текстів українською мовою. 

Особливості перекладу наявних і творення нових термінів. 

Рекомендована література 

1. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія : Вступ до 

спеціальності. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 

2. Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. – К.: 

Академвидав, 2005. − 424 с. 

3. Сергієнко Н.П. Загальна психологія : вступ до спеціальності : текст 

лекцій. – Харків : НУЦЗУ, 2018. – 41 с. 

4. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: У межах і за межами 

буденності. – К.: Либідь, 2003. 

Інформаційний ресурс 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Васянович Г.П. Основи психології : навчальний посібник. – К.: 

Педагогічна думка, 2012. – 114 с. 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm
http://ispp.org.ua/biblioteka.htm
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2. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія : Вступ до 

спеціальності. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. 

http://194.44.152.155/elib/local/sk756067.pdf 

3. Іванова О.В., Москалюк Л.М., Корсун С.І. Психологія : вступ до 

спеціальності. Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 

2019. –  184 с. 

https://ppst.sumdu.edu.ua/images/pdf/Vstup_PL_Konspekt_Ivanova.pdf 

4. Москальова А.С., Брюховецька О.В. Психологія : вступ до спеціальності. 

Навчальний посібник. – К. : МАУП, 2012. – 216 с. 

https://maup.com.ua/ua/navchannya-u 

maup/library/pidruchniki/psihologiya/psihologiya-_vstup_do_specialnosti.html 

5. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В. А. Роменця. 

–  К.: Либідь, 2006. – 632 с.  

6. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник : навч. 

посібник. – К. : Каравела, 2020. – 418 с. 

7. Прокопенко І. Психологія : підручник  для студентів вищих навчальних 

закладів. – Харків: Фоліо, 2013. – 864 с. 

8. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О.М. Степанов. – К. : 

Академвидав, 2006. – 424 с.  

9. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Гончарук та 

ін. – К.: Либідь, 2006. – 631 с. 

10. Психологія життєтворення особистості в сучасному світі  / За заг. ред. 

Т.М. Титаренко. – К.: Міленіум, 2016. – 320 с. 

11. Психологія: підруч. для студ.вищ.навч.закл. / Т.Б.Партико, С.Л. 

Грабовська, А.О. Вовк та ін..; за заг.ред. Т.Б. Партико. – К.: Ін Юре, 2014. 

– 664 с. 

12. Сергієнко Н.П. Загальна психологія : вступ до спеціальності : текст 

лекцій. – Харків : НУЦЗУ, 2018. – 41 с. 

http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/7396/1/%D0%92%D1%81%D1%

82%D1%83%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%

https://maup.com.ua/ua/navchannya-u
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B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1

%81%D1%82%D1%96%20%28%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1

%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%29%20

2018.pdf 

13. Татенко В. Методологія суб’єктно-вчинкового підходу : соціально-

психологічний вимір : монографія. – К.: Міленіум, 2017. – 184 с. 

14. Термінологічний словник професійного психолога 

https://stud.com.ua/85703/psihologiya/terminologichniy_slovnik_profesiynogo

_psihologa 

15. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості : у межах і за межами 

буденності. – К.: Либідь, 2003. – 376 с. 

16. Титаренко Т.М. Психологічне здоров’я особистості : засоби 

самодопомоги в умовах тривалої травматизації. – Кропивницький : Імекс- 

Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості : навчальний посібник . – 

ЛТД, 2018. – 160 с. 

17. К.: Каравела, 2013. – 372 с. 

Інформаційні ресурси 

Студентська електронна бібліотека «Читалка» http://chitalka.info/psy.html 

Електронна бібліотека  https://sci-hub.tw/ 

http://ispp.org.ua/biblioteka.htm 

https:/ academia.edu/37037543 

 

 

http://chitalka.info/psy.html
https://sci-hub.tw/
http://ispp.org.ua/biblioteka.htm
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