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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступне випробування на денну (заочну) форму навчання для здобуття
ступеня бакалавра за спеціальністю 053 Психологія на базі здобутого ОКР
«молодший спеціаліст» містить 50 тестових завдань із варіантами відповідей,
серед яких у кожному випадку потрібно обрати одну правильну.
Мета вступного випробування – відбір вступників на навчання на першому
рівні вищої освіти на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» на основі
оцінювання рівня теоретичної і практичної підготовки.
Структура іспиту передбачає комплексну перевірку знань про анатомічні та
фізіологічні основи нервової системи, психологічні особливості спілкування та
педагогічної діяльності, структуру психіки, вікові особливості особистості. У
межах випробування перевіряється і оцінюється практична та теоретична
підготовка майбутніх бакалаврів з психології.
На
вступному
випробуванні
з
психології
здобувачі
мають
продемонструвати знання з теоретичних основ психології, зокрема загальної
психології, вікової психології, педагогічної психології, психології спілкування,
анатомії та фізіології нервової системи.

1. ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступний іспит передбачає виконання у писемній формі 50 тестових
завдань. Усі завдання на вибір однієї правильної відповіді.
Тестові завдання наступного змісту: анатомічні та фізіологічні основи
нервової системи, психологічні особливості спілкування та педагогічної
діяльності, структура психіки, вікові особливості особистості.
Тривалість виконання – 1 година 20 хвилин.
2. CТРУКТУРА ТА ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ
Фахове вступне випробування з англійської мови складається з 50 тестових
завдань з вибором однієї правильної відповіді.
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1. Психічний процес, що охоплює запам’ятовування, збереження, відтворення і забування
різноманітного досвіду:
а) пам'ять,
б) увага,
в) мислення.
2. Система словесних знаків, яку використовує людина для спілкування, розумової
діяльності і передавання наступним поколінням суспільно-історичного досвіду:
а) міміка,
б) предмет,
в) мова.
3. Особливість мислення, що виявляється в умінні людини швидко змінювати свої дії при
зміні ситуації діяльності:
а) гнучкість мислення,
б) широта мислення,
в) критичність мислення.
4. Людина як сукупність фізіологічних, психічних та соціальних особливостей:
а) індивід,
б) особистість,
в) індивідуальність.
5. Мисленнєва операція, за допомогою якої пізнаються схожі та відмінні ознаки та
властивості об’єктів:
а) аналіз,
б) синтез,
в) порівняння.
6. Процес оволодіння системою знань, умінь, навичок, необхідних для орієнтації в
сучасному світі та для майбутньої професії:
а ) навчання,
б) праця,
в) гра.
7. Дії, що виявляються у здатності людини регулювати свою діяльність і поведінку:
а) вольові дії,
б) рухові дії,
в) інтелектуальні дії.
8. Основні методи психологічного дослідження:
а) аналіз продуктів діяльності і соціометрія,
б) метод тестів і метод експертних оцінок,
в) спостереження і експеримент.
9. Предмет психології як науки:
а) факти, закономірності й механізми функціонування та розвитку психіки,
б) особливості поведінки людини та тварин в незвичайних умовах,

в) змінені стани свідомості людини.
10. Специфічно людська форма активності, спрямована на задоволення потреб та
інтересів:
а) інстинкт,
б) діяльність,
в) комунікація.
11. Група людей, об'єднаних спільною метою, в якій стосунки людей опосередковані
суспільно цінним і особисто значущим змістом спільної діяльності:
а) колектив,
б) шкільний клас учнів,
в) будь-яка соціальна група.
12. Афективний синдром, в основі якого лежить пригнічений, тривожний настрій:
а) безсоння,
б) ейфорія,
в) депресія.
13. Процес активного пристосування індивіда до умов фізичного та соціального
середовища:
а) адаптація,
б) комунікативна діяльність,
в) пізнавальний процес.
14. Залежна поведінка:
а) містить в собі небезпеку руйнування особистості,
б) не може загрожувати здоров’ю особистості,
в) допомагає захищати психічне здоров’я особистості.
15. Автор психоаналітичної теорії розвитку людини:
а) С.Я. Рубінштейн,
б) З. Фрейд,
в) С.Л. Рубінштейн.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Вступникам пропонуються завдання одного рівня складності. За виконання
завдань з психології вступник може отримати максимум 200 балів. Запропоновано
50 тестових завдань, кожне з яких оцінюється у 4 бали (букву обраної відповіді
потрібно зазначити в аркуші для відповідей до екзаменаційної роботи).
Вага одного завдання в балах – 4.
Кількість завдань – 50.
Максимальна сума балів – 200.
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