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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Атестаційний екзамен з психології передбачає визначення рівня фундаментальних 

теоретичних знань та практичних навичок здобувачів вищої освіти, набутих за період 

навчання, відповідність цих знань і навичок вимогам Стандарту вищої освіти України 

другого (магістерського) рівня, галузі знань 05 - соціальні та поведінкові науки, 

спеціальності 053 - «Психологія», затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства 

освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 564. Основна мета атестаційного екзамену – 

виявити готовність здобувачів вищої освіти до самостійної професійної діяльності. 

Екзамен з фаху проводиться у формі усних відповідей. 

Атестаційний екзамен має комплексний характер і містить питання, які в основному 

базуються на навчальному матеріалі чотирьох наступних дисциплін, які формують профіль 

спеціаліста і рівень його кваліфікації – «Теоретико-методологічні проблеми психології», 

«Організаційна поведінка», «Психологія і педагогіка вищої школи», «Основи 

психосоматики та психогенетики». Атестаційний екзамен за спеціальністю повинен 

перевіряти досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти та 

освітньою програмою.  

Під час підготовки до атестаційного екзамену і в процесі його проведення 

рекомендується користуватися даною програмою. 

Завдання до атестаційного екзамену розроблені таким чином, щоб врахувати різні 

рівні знань, умінь та навичок, засвоєних здобувачами вищої освіти, перевірити їх 

підготовленість до майбутньої роботи за фахом. 

Питання з пакету завдань до атестаційного екзамену розміщуються в 

екзаменаційних білетах по три завдання в кожному білеті. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

При оцінці знань здобувачів вищої освіти на атестаційному екзамені Екзаменаційна 

комісія керується критеріями, розробленими Міністерством освіти і науки України, в 

основу яких покладено повноту і правильність відповідей.  

Оцінкою "відмінно" оцінюється повна, правильна, ґрунтовна відповідь на 

запитання програмного матеріалу, що передбачає логічність і послідовність викладу 

матеріалу, володіння спеціальною термінологією; показує вміння повно й глибоко 

використовувати теоретичні знання, застосовувати принцип об‘єктивності при аналізі 

основних теоретичних проблем психологічної науки, що виражає необхідність 

неупередженого, наукового підходу до об’єктивної дійсності, її пізнання і практичного 

перетворення; опрацювання основної та додаткової літератури з психології. 

Оцінкою "добре" оцінюється правильна і обґрунтована відповідь, з якої видно, що 

студент знає й розуміє теоретичний матеріал в обсязі навчальної програми, володіє 

необхідними навичками, не допускає суттєвих помилок при відповіді на всі три питання, 

застосовуючи при цьому приклади з психологічної практики. 

Оцінка "задовільно" виставляється за відповідь, яка відповідає змісту програмного 

матеріалу в обсязі навчальної програми, але є неповною і неточною у визначенні понять, 

свідчить про неповне розуміння основних положень програмного матеріалу, за відповідь, 

що не містить аналізу фактичного матеріалу і свідчить про те, що знання студента мають 

фрагментарний, поверховий характер. Таку оцінку виставляють також у випадку 

недостатнього обґрунтування, нечіткого і непослідовного викладення відповіді на 

поставлені питання.  

Оцінка "незадовільно" виставляється за неправильну відповідь, яка не відповідає 

змісту програмного матеріалу та свідчить про нерозуміння його основних положень.  

Оцінка відповіді кожного випускника обговорюється колегіально всіма членами 

екзаменаційної комісії, що були присутні при складанні здобувачами вищої освіти 
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атестаційного екзамену. Всі позитивні оцінки включаються у протокол засідання 

атестаційної комісії та вносяться у залікову книжку здобувачів вищої освіти, що склали 

екзамен. 

Здобувачі вищої освіти, які отримали оцінку “незадовільно”, складають 

атестаційний екзамен повторно, але не раніше наступного навчального року, під час 

роботи новопризначеної Екзаменаційної комісії.  

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінк

а 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену Для заліку 

90-100 А Відмінно 

Зараховано 

82-89 В 
Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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І. ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ 

 

Наукове знання: теоретичний та емпіричний рівні.  

Наука і її підстави. Відмітні ознаки науки. Поняття наукових революцій.  Типи 

наукової раціональності. Структура наукового знання. Здоровий глузд і теоретичне знання. 

Експеримент і теорія. Теоретичний і емпіричний рівень наукового знання. Емпіричні та 

теоретичні об'єкти. Фундаментальне й прикладне наукове знання. Зміна наукових 

парадигм і теоретичне знання. 

Природнича та гуманітарна парадигми психології. 

Ознаки природничої парадигми. Гуманітарна парадигма в психології. Методологія 

науки і методологія дослідження. Поняття методу і визначення методології. Поняття 

методу в науці: науковий підхід, методологічний принцип, дослідницький метод, 

конкретна методика. Розрізнення пояснювальної та описової психології. Методи 

пояснювальної (природничо-наукової) психології: спостереження, експеримент, тести, 

аналіз продуктів діяльності, опитування. Методи описової (гуманітарної) психології: 

інтроспекція, самозвіт, включене спостереження, ідентифікація, рефлексія, діалог, 

герменевтика. Методи практичної психології (психологічної практики): психотерапія, 

консультування, тренінг, корекція. 

Предмет теоретичної психології. 

Предмет теоретичної психології. Функції теоретичного знання. Типи психологічних 

теорій.  Теорія як методологічна підстава наукового дослідження. Класична методологія і 

її роль у розвитку психологічних теорій. Постнекласична методологія й сучасні 

психологічні теорії. Поняття парадигми та наукової революції (Т. Кун). Характеристика 

«несистемних» теорій: холізм, елементаризм, еклектизм, редукціонізм, зовнішній 

методологізм.  

Структура психології як системи знань. 
Психологічні факти, закони, теорії, методи, категорії, принципи та методологічні 

проблеми як основні складові системи наукових суджень у психології. Закономірності 

розвитку психологічної науки. Місце і роль психології в системі наукового знання. 

Міждисциплінарні зв'язки психології з іншими галузями знань та внутрішні фактори її 

еволюції. Специфіка предмету психології. Структура сучасної психології. Закони 

психології та їх методологічна функція. Методологічна криза основ психології 19, 20 ст. 

Течії і напрямки психології. Наукові школи як форма організації науки. Психоаналітична 

традиція. Біхевіоризм. Гуманістична психологія. Когнітивна психологія. 

Гештальтпсихологія. Теоретико –методологічний аналіз психологічної практики.  

Методологія психологічного дослідження. 
Методологічний простір сучасної психології. Визначення методології науки. 

Методологічний простір наукової психології. Рівні методології: категоріальний, 

філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий, методико-технологічний. Функції 

методології науки. Науковий метод: сутність, структура, застосування. Структура 

методологічного знання (рівні і підходи). Дескриптивна і нормативна функції  

методологічного знання. Принципи і методи побудови психологічного дослідження.  

Категоріальний апарат психології і його розвиток. 

Поняття про основні категорії та принципи нормативної методології. Принципи 

наукової психології – порівнева характеристика у методологічному просторі: закони і 

принципи філософсько-психологічного рівня; принципи загальнонауково-психологічного 

рівня; принципи теоретико-психологічного рівня; принципи психолого-прикладного рівня; 

принципи практично-психологічного рівня; принципи онтопсихологічного рівня.  

Основні пояснюючі принципи та їх специфіка у системі психологічних знань. 
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Принцип детермінізму як причинної зумовленості поведінки. Історичні особливості 

розробки принципу детермінізму в науці; рівні детермінації. Принцип відображення. 

Принцип єдності психіки та діяльності. Принцип системності. Цілісний, інтегральний 

підхід до тлумачення психічного. Системна детермінація людської поведінки. Принцип 

розвитку. Розвиток психіки в філогенезі, онтогенезі. Розвиток психіки і розвиток 

особистості. 

Основні проблеми психологічної науки.  

Категорія свідомості та психогностична проблема. Історія дослідження проблеми 

свідомості в зарубіжній та вітчизняній науці. Свідомість з позицій біхевіоризму. 

Психоаналітичний напрямок і свідомість. Діяльність як суспільно –історична категорія. 

Психологічні аспекти дослідження індивідуальної діяльності. Проблема спільної 

діяльності. Проблема спілкування. Спілкування як базова категорія в психології. Функції і 

структура спілкування. Особливості перебігу психічних процесів в умовах спілкування. 

Категорія мотиву та психомотиваційна проблема. Категорія особистості та психосоціальна 

проблема. Спрямованість особистості. Перспективи розвитку психологічної науки. 

Проблема методології й методу в практичній психології. 
Питання унікальності методів практичної психології. Методи наукового 

дослідження та засоби буденного психологічного пізнання. Психодіагностична методика. 

Психотехнологія як метод практичної психології. Складові психологічної технології. 

Сучасні дискусії  з ключових проблем психології. 

Психофізична проблема. Монізм, дуалізм і плюралізм. Сучасні аспекти 

психофізичної проблеми. Розвиток нейронауки і психофізіологічна проблема. 

Континуальність і дискретність психіки: психофізіологічна проблема. Когнітивна 

психологія і її внесок у рішення психофізіологічної проблеми. Психогностична проблема: 

сучасний стан. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА 

 

Історія вивчення та основні поняття теорії організацій і організаційної 

поведінки  
Організації як об’єкт психологічного і соціологічного дослідження. Сутність 

поняття «організаційна поведінка». Організаційна поведінка як феномен сучасного 

людського буття. Поведінка людей в організаціях та соціально-психологічні 

закономірності розвитку і функціонування різноманітних організацій. Організаційна 

поведінка як наука. Розробка та використання психологічної методології для вирішення 

проблем організацій та проблем, з якими індивіди і групи стикаються в організаціях. 

Теорії соціальних груп і організацій  

Поняття групи, класифікація груп. Зв’язок динаміки й структури груп з 

організацією. Визначення організації, як сукупності фізичного розподілу ресурсів, що 

регламентують принципи і процедури її діяльності, а також відносини повноважень і 

обов'язків між її членами (Ф. Клиланд и В. Кинг). Основні складові організації. 

Механістичний підхід в теорії організацій. Бюрократичний підхід до побудови структур 

управління організацією. Структурно-функціональний підхід в теорії організацій. 

Основи індивідуальної поведінки  
Сутність понять індивідуальної поведінки, як передумови поведінки в організаціях. 

Детермінанти особистості. Етапи процесу сприйняття. Фактори, які впливають на 

сприйняття. Риси та особливості характеру, темпераменту. Сутність та зміст понять 

«цінності» та «установки», їх значення для поведінки людини. Прогнозування поведінки та 

управління поведінкою індивідів усередині організації. Особисті характеристики і робочі 

завдання. 

Управління організацією 

Підходи до трактування ролі керівника в організації. Теорії лідерства та управління 
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людськими ресурсами. Владні повноваження і авторитет керівника. Психологічне 

осмислення ролі і місця керівника в системі управління. Узагальнений портрет керівника 

організації: особові риси, здібності. Соціально-психологічні складові ефективного 

керівництва. Мотиваційна сфера особи керівника: потреби, мотиви. Поняття 

психологічних типів керівника і їх вплив на управління. 

Управління командами. 
Характеристики ефективної команди. Фактори, які впливають на ефективність 

команди. Ролі членів команди. Члени команди, які мають подвійні ролі. Сторонні 

спостерігачі. Класифікація ролей членів команди за М. Белбіним. Управління командами. 

Планування і організація діяльності команди. Керівництво в команді. Контроль і оцінка 

діяльності членів команди. 

Робота з персоналом організації 
Рекрутінг та відбір персоналу: принципи і методи. Вирішення завдань професійного 

підбору та визначення професійної компетентності персоналу. Оцінка результативності 

праці персоналу організації. Навчання і підвищення кваліфікації. Методи навчання 

персоналу: навчання без відриву від виробництва; наставництво; дистанційне, 

комп'ютеризоване навчання; ротація персоналу. Розвиток і планування кар'єри. 

Ассессмент-центри та технології аудиту персоналу організації. Професійна мотивація 

персоналу. Абсентеїзм, текучість кадрів, відданість працівника організації і 

результативність його праці. Боротьба із вживанням персоналом алкоголю і наркотиків, 

проявами жорстокості в організації. Робота з формування здорового психологічного 

клімату в організації. 

Комунікація в організаціях та організаційна культура  

Основні підходи та проблемі організаційної комунікації. Комунікативний процес в 

організації. Комунікативне середовище в організації. Зовнішня комунікація організації. 

Організаційна культура як «душа» організації. 

Управління конфліктами та профілактика стресів в організаціях 

Конфліктний менеджмент в організаціях, поняття та методи. Конфлікти між 

керівниками і підлеглими, причини конфліктів в ланці «керівник-підлеглий». Умови і 

способи попередження й вирішення конфліктів «по вертикалі» та «горизонталі». Трудові 

конфлікти і шляхи їх вирішення. Організаційні та особистісні фактори стресу. Характер 

впливу стресу на людину. Профілактика виробничих стресів і способи боротьби з їх 

наслідками: організаційні заходи; індивідуальні підходи. 

Інноваційні зміни та розвиток організації  
Поняття інноваційних змін та організаційного розвитку. Організаційний розвиток та 

цінності. Модель процесу змін за К. Левіном: розморожування; зміни; заморожування. 

Впровадження організаційних змін в кампанії. Інноваційний супротив – досвід подолання. 

Психологічне супроводження організаційного розвитку. 

Організаційний психолог: принципи, методи та напрямки роботи 

Основні напрямки діяльності психолога організації. Кваліфікаційна характеристика 

посади психолога організації. Етичні принципи та правила використання психологічної 

інформації. Завдання практичного психолога в організації щодо виявлення і зміни умов, 

які погіршують якість діяльності організації. 

 

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Загальні основи психології та психології та педагогіки вищої школи  

Предмет і завдання психології та психології та педагогіки вищої школи. Загальні 

основи психології вищої школи. Методологічне підґрунтя психології та педагогіки вищої 

школи. Категорії психології вищої школи. Місце психології вищої школи в системі 

психологічних наук. Зв’язок психології вищої школи з іншими науками.  Методика і 
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методи психолого-педагогічного дослідження. Педагогічний процес у вищій школі. 

Закономірності педагогічного процесу. 

Сучасні методологічні аспекти психології вищої школи. Гуманізація і 

гуманітаризація вищої освіти. Психологічні вимоги до процесу навчання у вищій школі. 

Система освіти України  

Структура системи освіти України. Рівні вищої освіти. Початковий рівень вищої 

освіти. Бакалаврський рівень вищої освіти. Магістерський рівень вищої освіти. Освітньо-

творчий рівень вищої освіти. Науковий рівень вищої освіти. Стандарти освітньої 

діяльності та вищої освіти.  

Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра. Атестація осіб, які 

здобувають ступінь магістра. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора мистецтва. Атестація осіб, які здобувають 

ступінь доктора наук. Документи про вищу освіту. 

Зміст освіти у закладах вищої освіти  
Проектування змісту навчання у вищих навчальних закладах. Нормативні 

документи, що визначають зміст освіти. Програма навчальної дисципліни. Навчальна 

література. Закони та закономірності навчання. Принципи навчання.  

Методика складання кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійної 

програми, навчальних планів і програм, систематизація матеріалу з урахуванням 

міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. 

Навчальний план та принципи його побудови. 

Поняття методів навчання. Їх класифікація.  
Поняття методів і прийомів навчання. Класифікація методів навчання у вищій 

школі. Метод проблемного викладання. Репродуктивний метод. Евристичний метод. 

Пошуковий метод. Типи навчання. Гіпнопедія. Релаксопедія. Сугестопедія.  

Лекція у вищій школі 
Роль лекції у вищій школі. Сутність, дидактична мета і загальна будова лекційного 

заняття. Методика проведення лекційних занять. Види лекцій та їх особливості. 

Підготовка та організація лекційних занять. Лектор та аудиторія. Імідж лектора, його 

складові.  

Методика організації та проведення різних форм навчання у вищій школі  

Методика організації та проведення практичних, лабораторних і семінарських 

занять у вищій школі Семінарські заняття: види і методика їх проведення. Практичні 

заняття як форма організації навчання. Навчально-методичне забезпечення проведення 

занять. Методика організації та проведення індивідуальних занять, консультації, 

колоквіуму, ігор. Ділові ігри. Інтелектуальні ігри. 

Сутність педагогічної інноватики. Інтерактивне навчання. Структура та процес 

ділової гри. Ігрові технології у вищій школі. Методика використання інформаційних 

технологій навчання: дистанційне навчання, комп’ютерні засоби професійно-педагогічної 

комунікації.  

Психологічні особливості студентського віку. Типологія здобувачів вищої 

освіти  
Психологічні особливості студентського віку. Суперечливості та кризи 

студентського віку. Типологія здобувачів вищої освіти. Адаптація студента до навчання у 

вищій школі, її види та умови ефективності.  

Психологічні особливості студентського колективу  
Психологія студентської групи. Соціально-психологічна структура групи. 

Визначення групи, її структури, видів. Теорії лідерства. Типи лідерів. Стилі управління. 

Стилі педагогічного управління. Умови підвищення ефективності управління та співпраці. 

Умови створення гарної атмосфери у колективі для підвищення ефективності праці 

підлеглих. Роль куратора. Психологічні особливості студентського самоврядування. 
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Основні психолого-педагогічні методи, форми і засоби виховного впливу на 

особистість здобувача вищої освіти 
Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість здобувач вищої освіти 

(магістерський рівень) а. Методи формування свідомості. Метод прикладу. Методи 

контролю й аналізу ефективності виховання. Форми виховання. Індивідуальна виховна 

робота. Самовиховання здобувачів вищої освіти (магістерський рівень)  в умовах вищих 

навчальних закладів та його мотивація. 

Науково-педагогічний працівник закладу вищої освіти  
Роль і місце науково-педагогічного працівника в розвитку суспільства, його 

функції. Функції науково-педагогічного працівника. Вимоги до науково-педагогічного 

працівника. Особливості педагогічної діяльності у ЗВО. Професійна готовність науково-

педагогічного працівника до педагогічної діяльності. Педагогічний такт. 

 

ОСНОВИ ПСИХОСОМАТИКИ ТА ПСИХОГЕНЕТИКИ 
 

Загальна характеристика психосоматики 
Психосоматика та її сутність. Історія психосоматики. Джерела емоційно 

обумовлених (психосоматичних) захворювань. Внутрішня картина хвороби. Типи 

емоційного відношення хворих до своєї хвороби. Особистість хворого. Психогенез. 

Конверсійні симптоми. Функціональні симптоми. Психосоматози. Патогенез 

психосоматичних розладів. Нозогенії (психогенні реакції) при психосоматичних 

захворюваннях. Класифікації та клінічна картина різних варіантів нозогеній.  

Моделі виникнення психосоматичних розладів 

Психосоматичні теорії і моделі. Сучасні уявлення про психосоматичні 

захворювання. Конверсійна теорія З. Фрейда. Модель вегетативних неврозів та векторна 

теорія Александера. Модель захисту Мітчерлиха. Психосоматика як результат: порушення 

об’єктних стосунків, втрати об’єкта, алекситимії, дисфункція сімейних систем. Его-

психологія Кохута. Концепція десоматизації Шура. Теорія Морено. Концепція Амона. 

Когнітивні теорії. Концепція ворожості. Теорія стреса Сальє. Нейрофізіологічний напрям. 

Стратегії поведінки при стресі. 

Психосоматичні порушення харчової поведінки та захворювання шлунково-

кишкового тракту 
Ожиріння. Нервова анорексія. Булімія. Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки. 

Закріпи. Емоційна діарея. «Синдром подразненої кишки». Виразковий коліт і хвороба 

Крона. Порушення ковтання. Характеристика особистості з захворюваннями шлунково-

кишкового тракту. 

Психосоматика дихальної, серцево-судинної та нервової системи 

Бронхіальна астма. Синдром гіпервентиляції. Есенціальна гіпертонія. Ішемічна 

хвороба серця. Інфаркт міокарда. Кардіофобічний невроз. Порушення серцевого ритму. 

Невроз. Головний біль. Вегето-судинна дистонія. Мігрень. Нервовий тік.  

Психосоматика ендокринної  та імунної системи, захворювань шкіри та 

онкології 
Хвороби ендокринної системі їх характеристики, прояви, чинники та механізми: 

гіпотиреоз, гіпертиреоз, цукровий діабет. Характеристика особистості з захворюваннями 

шкіри.  Особливості психосоматичних порушень при онкологічних захворюваннях. 

Психосоматика сечостатевої та опоно-рухової системи 
 Енурез. Безпліддя. Психосоматичні захворювання, пов’язані з репродуктивною 

функцією жінки. Психосоматичні захворювання, пов’язані з репродуктивною функцією 

чоловіка. Сексуальні порушення. Ревматичні порушення м’яких тканин, остеохондроз і 

ревматоїдний артрит. Характеристика особистості при захворюваннях опорно-рухової 

системи. 

Діагностика психосоматичних захворювань 
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Основні підходи та принципи психологічної діагностики психосоматичних хворих. 

Методи діагностики: структуроване інтерв’ю (бесіда), метод тестування. Анамнез в 

психосоматиці. Психодіагностичні методики: Торонтська алекситимічна шкала; 

Опитувальник Бека; Гісенський опитувальник психосоматичних скаржень; САН; 

Спілберга-Ханіна; Особистісний опитувальник Айзенка; Опитувальник Сердюка для 

вивчення самооцінки соціальної значимості хвороби; Методика визначення психологічної 

характеристики темпераменту; Опитувальник Шмишека; проективні методики: Методика 

незакінчених речень Сакса-Сіднея, модифікована для психосоматичних хворих, Тест 

Роршаха, малюнкові проективні тести. 

Психологічна допомога людям з психосоматичними розладами 
Загальні питання терапії психосоматичних пацієнтів. Особливості психотерапії при 

певних психосоматичних захворюваннях. Сугестивна психотерапія. Методи і техніка 

гіпнотизування Самонавіювання. Психосинтез. Терапія, сфокусована на вирішенні. 

Позитивна психотерапія. 

Гештальт-терапія. Когнітивно-поведінкова психотерапія. Символдрама (метод 

кататимного переживання образів). Транзактний аналіз. Арт-терапія. Тонатотерапія. 

Креативна візуалізація. Психодрама. Танцювально-рухова терапія. Тілесно-орієнтована 

психотерапія. Сімейна  психотерапія. НЛП. Специфіка психотерапії дітей з 

психосоматичними захворюваннями. 

Загальна характеристика психогенентики 
Психогенетика як наука. Історія психогенетики. Основні поняття сучасної 

психогенетики. Закономірності успадкування. Моногібридне схрещування. Закони 

спадковості. Перший закон Мендаля. Другий закон Менделя. Третій закон Менделя. 

Гіпотеза чистоти гамет. Полігібридне схрещування. Взаємодія генів. Комплементарна дія. 

Епістаз. Полімерія. Плейотропія. Взаємодія генів. Хромосомна теорія спадковості. 

Генетика статі. Закон Харді-Вайнберга. 

Методи психогенетичних досліджень 

Спадковість. Метод близнюків. Генеалогічний метод. Популяційний метод. Метод 

прийомних дітей. Недоліки та переваги методів психогенетики. Методи вивчення 

спадковості. Аналіз великого родоводу. Аналіз малочисельного родоводу. 

Психофізіологічне дослідження інтелекту 

Загальний фактор когнітивних здібностей. Індивідуальні особливості інтелекту. 

Вікова динаміка інтелекту. Структура родини та інтелект. Психологічні особливості 

родини. Ефект Флінна. Наслідування IQ. Дія  середовища і коефіцієнт інтелекту. 

Психогенетика окремих здібностей. Психогенетика геніальності. Генетичні, вікові й 

статеві особливості особистості. Спадковість рухової і спортивної активності. 

Психогенетика аномальної та девіантної поведінки  

Злочинність. Алкоголізм. Генетика алкоголізму. Генетика наркоманії. Генетика 

паління. Гомосексуалізм. Генетика розладів самоконтролю людини. Гемблінг. Анорексія. 

Булімія. 
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II. ПИТАННЯ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

1. Специфіка предмету наукової психології. Структура сучасної 

психології. 

2. Основні та допоміжні методи наукової психології. 

3. Методи психології: спостереження, експеримент, тести, аналіз 

продуктів діяльності, опитування. 

4. Методи практичної психології (психологічної практики): 

психотерапія, консультування, тренінг, корекція. 

5. Класична, некласична та постнекласична методологія психології. 

6. Міждисциплінарні зв'язки психології з іншими галузями знань. 

7. Наукові психологічні школи як форма організації науки. 

8. Сучасні наукові традиції української психології. 

9. Основні проблеми психологічної науки. 

10. «Базова» особистість А. Кардінера  

11.  «Модальна» особистість Р. Лінтона. 

12. Поняття методу в науці: науковий підхід, методологічний принцип, 

дослідницький метод, конкретна методика. 

13. Проблема кризи в психології та шляхи її подолання. 

14. Внесок Л.С. Виготського, Д.Б. Ельконіна, О.М. Леонтьєва у 

розвиток теорії та методології сучасної психології. 

15. Теорія культурно-історичного розвитку психіки Л.С. Виготського. 

16. Психоаналітичні теорії розвитку. 

17. Значення ідей Д. Віннікота для психологічної науки. 

18. Стадії розвитку психіки за Ж. Піаже. 

19. Історія дослідження проблеми особистості в зарубіжній та 

вітчизняній науці. 

20. Базові поняття наукової психології. 

21. Категорія особистості та стадіальність її психічного розвитку. 

22. Основні рушійні сили психічного розвитку особистості 

23. Концепція розвитку особистості Д.Б. Ельконіна. 

24. Сутність поняття «організаційна поведінка». 

25. Організаційна поведінка як основа цивілізаційних схем. 

26. Поняття організацій та основні підходи до теорії організацій: 

механістичний, бюрократичний, структурно-функціональний. 

27. Індивідуальна поведінка, як передумова поведінки в організаціях 

28. Особистісні детермінанти поведінки в організаціях. 

29. Прояв особливостей характеру, темпераменту, мотивації 

особистості в умовах організаційної діяльності. 

30. Цінності та установки як регулятори організаційної поведінки. 

31. Соціальні стереотипи людини та їх вплив на поведінку людини в 

організації. 

32. Рольова поведінка та її прогнозування в організації. 

33. Теоретичні та прикладні основи управління організацією. 

34. Соціально-психологічні складові діяльності ефективного керівника 

організації.  
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35. Психологічна характеристики команди як елементу організації. 

Фактори, які впливають на формування та ефективність команди. 

36. Поняття та основні напрямки роботи з персоналом організації. 

37. Рекрутинг та відбір персоналу організації: принципи та методи. 

38. Навчання та підвищення кваліфікації персоналу організацій. 

39. Оцінка результативності праці професійна мотивація персоналу. 

40. Ассессметн-центри та технології аудиту персоналу організації. 

41. Профілактика поведінкових відхилень (девіацій) персоналу 

організації. 

42. Абсентеїзм, плинність кадрів і відданість працівника організації. 

43. Організаційна комунікація: основні підходи і проблеми. 

44. Організаційна культура як «душа організації». 

45. Сутність та чинники організаційних конфліктів. 

46. Організаційний стрес як складова сучасного соціального життя. 

Організаційні та особистісні фактори стресу. 

47. Профілактика виробничих стресів та професійного вигоряння. 

48. Поняття інноваційних змін та організаційного розвитку. Моделі змін 

К. Левіна. 

49. Психологічне супроводження організаційного розвитку організації 

50. Психологічні бар’єри інноваційних змін організації. 

51. Основні напрямки діяльності організаційного психолога. 

52. Кваліфікаційна характеристика посади психолога організації. 

53. Етичні принципи і правила користування психологічною 

інформацією в умовах організації. 

54. Предмет і завдання психології та педагогіки вищої школи.  

55. Поняття методів і прийомів навчання. 

56. Навчально-методичне забезпечення проведення занять. 

57. Методологічні основи педагогіки і психології вищої школи. 

58. Структура системи освіти України. 

59. Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти. 

60. Загальна характеристика педагогічного процесу в закладах вищої 

освіти. 

61. Поняття дидактики вищої школи. 

62. Навчальний план та принципи його побудови. 

63. Види педагогічних технологій. 

64. Психологічні особливості студентського віку. 

65. Характеристика інноваційних методів викладання у вищій школі. 

66. Педагогічні основи самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 

67. Поняття контролю навчальної діяльності здобувачів вищої освіти: 

функції, принципи організації, види та форми. 

68. Суть, зміст і завдання процесу виховання у закладах вищої освіти. 

69. Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість здобувачів 

вищої освіти.  

70. Сучасні психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи. 
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71. Імідж лектора, його складові.  

72. Загальна характеристика психосоматики. Основні етапи 

становлення психосоматики. 

73. Поняття внутрішньої картини хвороби, психосоматичного 

симптому. 

74. Основні моделі виникнення психосоматичних розладів. Їх 

характеристика. 

75. Теорія стресу Г. Сельє з точки зору психосоматики. 

76. Нервово-психічні фактори соматичних розладів. 

77. Методи діагностики психосоматичних розладів. 

78. Проективні методи діагностики психосоматичних розладів. 

79. Психосоматичні розлади дихальної та серцево-судинної системи. 

Картина особистості, психотерапія. 

80. Психосоматичні розлади харчової поведінки та шлунково-

кишкового тракту. Картина особистості, психотерапія. 

81. Основні методи психотерапії при психосоматичних розладах. Їх 

характеристика. 

82. Психотерапія дітей з психосоматичними захворюваннями. 

83. Загальна характеристика психогенетики. Основні етапи розвитку 

психогенетики. 

84. Біогенетичний та соціогенетичний підходи до формування та 

розвитку психіки. 

85. Основні методи психогенетичних досліджень. Їх недоліки та 

переваги. 

86. Психогенетика сенсорних особливостей людини. 

87. Психогенетика темпераменту. 

88. Проблема біологічного дозрівання і психічного розвитку. 

89. Основні моделі індивідуального розвитку.  

90. Психогенетика девіантної поведінки. 
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