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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
СТРУКТУРА ТА ЗРАЗОК БІЛЕТУ
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування для вступників на другий (третій) курс
денної (заочної) форми навчання відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної
характеристики спеціальності 053 Психологія спеціалізації Практична психологія, охоплює
загальні питання з розділів дисциплін: загальна психологія, вступ до спеціальності.
Кожному вступнику пропонується відповісти на два питання.
Відповідь на запропоновані питання дозволяє всебічно оцінити:
- здатність і готовність вступника до здійснення освітньої діяльності в межах
факультету психології, економіки та управління на основі представленого рівня
обізнаності в галузі психології;
- загальну компетентність і ерудованість;
- вміння диференціації та інтеграції отриманих знань, досвіду;
- здатність викладати власні думки логічно, послідовно.
Програма включає в себе:
 критерії оцінювання (за 100-бальною шкалою для вступників денного і заочного
відділення);
 структуру та зразок білету;
 список рекомендованої літератури.
Форма проведення фахового вступного випробування – співбесіда.
СТРУКТУРА ТА ЗРАЗОК БІЛЕТУ
Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний університет»
На факультет психології, економіки та управління
для здобуття ступеня бакалавра
за спеціальністю 053 Психологія
форма навчання денна (заочна)
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
ФАХОВОЇ ВСТУПНОЇ СПІВБЕСІДИ (2-3 КУРС)
1. Дати відповідь на перше питання - 50 балів.
2. Дати відповідь на друге питання — 50 балів.
Разом - 100 балів
Затверджено на засіданні Вченої ради факультету психології, економіки та управління
Протокол № 7 від 22 березня 2018 року

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (2-3 КУРС)
Процедура оцінювання:
Відповідь вступника оцінюється за 100-бальною шкалою.
1. Оцінюються відповіді вступника на кожне з питань екзаменаційного білету за 50бальною шкалою. Максимальна сума балів за відповідь на перше питання — 50 балів;
максимальна сума балів за відповідь на друге питання — 50 балів; максимальна
загальна кількість балів за відповідь на два питання — 100 балів.
2. Після повної відповіді вступника підсумовуються отримані бали, потім виставляється
загальний бал.
Наприклад:
1 питання – 40 балів; 2 питання – 30 балів; загальний бал – 40 + 30 = 70 балів (підсумковий).
Шкала
оцінюван
ня

Оцінюван
ня в балах

50 36

Національна
оцінка

Критерії оцінювання одного питання

відмінно

Відповідь аргументована і повна. У відповіді вступник
спирається на дослідження науковців, користується
прийомами порівняльного аналізу, узагальнення, наводить
приклади, доведення. Проявляє творчий підхід при
вирішенні проблеми. Виявляє схильність до науководослідної роботи.
Свідомо, безпомилково, у повному обсязі викладає матеріал
усно і письмово; виділяє головні положення. Виявляє
творчий підхід до розкриття сутності явищ. Вміло поєднує
набуті знання, вміння, навички з практикою.
Виявляє знання матеріалу в повному обсягу. Чітко і свідомо
викладає матеріал усно і письмово. У своїх відповідях
поєднує знання теорії з практикою; виділяє основні
положення проблеми. Проявляє елементи творчого підходу
при вирішенні проблеми.
Виявляє знання проблеми. Наводить приклади при розкритті
матеріалу. Відтворює основний матеріал. Відсутній творчий
підхід у вирішенні проблеми.
Виявляє знання змісту курсу, але недостатньо повно
розкриває сутність явищ. Легко виправляє недоліки у
відповіді, відзначені викладачем. Наводить приклади при
відтворенні матеріалу. Правильно використовує знання,
вміння, навички лише в стандартних ситуаціях.
В цілому відтворює основний матеріал. Має труднощі в
аргументації, виділенні суттєвих сторін матеріалу, в
наведенні прикладів. Здатен виправити помилки за
допомогою навідних питань викладача.

50 - 45

44 - 40

39 -36
35 –
24

добре
35 - 32

31 – 28

27 – 24
23 – 12
23 – 19

18 – 14

задовіль
но

У відповідях допускає помилки, зазнає труднощі в їх
усуненні. Відповіді на запитання не повні. В цілому
відповідь часткова.
Зазнає труднощі при розкритті змісту питання. Допускає
значну кількість помилок у відтворенні матеріалу. Слабо
розкриває сутність явищ, понять на рівні відтворення. Не
може поєднати набуті знання з практикою.

13 – 9
8–1

8–4

незадовіль
но

3–1

Відповіді на запитання фрагментарні, не відображають суті
проблеми. Вступник слабо орієнтується в матеріалі, не
здатний використовувати допомогу викладача у формі
додаткових запитань.
Відповідь вступника не відповідає суті питання.
Вступник не дає відповіді на питання.

Шкала оцінювання:
50-36 балів – відмінно
35-24 балів – добре
23-12 балів – задовільно
8-1 балів – незадовільно, з можливістю повторного складання
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДЕННОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Оцінювання в
Національна
Критерії оцінювання
балах
оцінка
Аргументовано і повно викладає програмний матеріал. У
відмінно
своїх відповідях спирається на дослідження науковців,
користується
прийомами
порівняльного
аналізу,
100 – 97
узагальнення, наводить приклади, доведення.
Проявляє
творчий підхід при вирішенні проблеми. Виявляє схильність
до науково-дослідної роботи.
Свідомо, безпомилково, у повному обсязі викладає
програмний матеріал усно і письмово; виділяє головні
положення. Виявляє творчий підхід до розкриття сутності
96 – 93
явищ. Вміло поєднує набуті знання, вміння, навички з
практикою.
Виявляє засвоєння програмного матеріалу в повному обсягу.
Чітко і свідомо викладає програмний матеріал усно і
письмово
92 – 90
У своїх відповідях поєднує знання теорії з практикою;
виділяє основні положення проблеми. Проявляє елементи
творчого підходу при вирішенні проблеми.
Виявляє знання змісту курсу. Наводить приклади при
добре
розкритті програмного матеріалу. Відтворює основний
89 – 86
програмний матеріал. Відсутній творчий підхід у вирішенні
проблеми.
Виявляє знання змісту курсу, але недостатньо повно
розкриває сутність явищ. Легко виправляє недоліки у
відповіді, відзначені викладачем. Наводить приклади при
85 – 80
відтворенні програмного матеріалу. Правильно використовує
знання, вміння, навички лише в стандартних ситуаціях.
В цілому відтворює основний програмний матеріал. Має
труднощі в аргументації, виділенні суттєвих сторін матеріалу,
79 – 75
в наведенні прикладів. Здатен виправити помилки за
допомогою навідних питань викладача.

задовільно
70 – 74

65 – 69

60 – 64

48 – 59

незадовільно

37 – 47

У відповідях допускає помилки, зазнає труднощі в їх
усуненні. Відповіді на запитання не повні. Зазнає труднощів у
використанні на практиці отриманих знань, вмінь, навичок. В
цілому програмний матеріал засвоєний частково.
Зазнає труднощі при розкритті змісту основних понять
Допускає значну кількість помилок у відтворенні
програмного матеріалу. Слабо володіє основними поняттями,
розкриває сутність явищ, понять на рівні відтворення. Не
може поєднати набуті знання з практикою.
Відповіді на запитання фрагментарні, не відображають суті
проблеми. На одне із запитань, зовсім немає відповіді.
Вступник слабо орієнтується в програмному матеріалі, не
здатний використовувати допомогу викладача у формі
додаткових запитань.
Виявив незнання основного змісту курсу. У відповідях
допускає грубі помилки.
Вступник виявив незнання основного змісту курсу. У
відповідях використовує не теоретичні положення, а власні
уявлення, життєвий досвід.

26 - 36

Вступник не засвоїв програмний матеріал. Відповіді не
відповідають змісту курсу.

1 – 25

Вступник повністю не володіє програмним матеріалом. Від
відповіді відмовляється.

Шкала оцінювання:
90 – 100 балів – відмінно
75 – 89 балів – добре
60 – 74 балів – задовільно
26 – 59 балів – незадовільно
1 – 25 балів – неприйнятно

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ПИТАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)
1. Поясніть, чому поняття «особистість» відноситься тільки до людини і не може
відноситися до представників тваринного світу.
2. Види здібностей у людини.
3. Увага людини і її основні особливості.
4. Типи темпераментів і їх психологічна характеристика.
5. Як Ви розумієте поняття «важкий характер». Проблеми перевиховання характеру
людини.
6. Значення волі в організації діяльності та спілкування людини.
7. Становлення та шляхи розвитку волі людини.
8. Прояв емоцій в людських взаємовідносинах.
9. Необхідність спілкування для психічного розвитку людини.
10. Як Ви вважаєте, навіщо потрібно вивчати психологію? Які галузі психології Вас
найбільш цікавлять?
11. В чому, на Вашу думку, полягають відмінності людської психіки від психіки тварин?
12. Яке значення емоцій та почуттів в житті людини?
13. Зазначте, в чому полягають відмінності поведінки тварин і діяльності людини. Як Ви
вважаєте чи можна назвати трудом складну поведінку мурах?
14. Роль пам’яті в житті людини. Які відмінності в характеристиках пам’яті можна
спостерігати у різних людей.
15. Як Ви розумієте, що таке уява. Її значення в житті людини.
16. Назвіть конкретні життєві та професійні ситуації, в яких необхідні психологічні
знання і навички.
17. Складіть психологічний портрет знайомої Вам людини. Перерахуйте основні
особистісні риси, якими вона володіє.
18. Які чинники (внутрішні ті зовнішні) можуть впливати на ефективність запам’ятання?
19. В чому полягає революційна гіпотеза Ч. Дарвіна та її значення для розуміння психіки
людини?
20. Група та її роль (позитивна, негативна) в розвитку людини як особистості.
21. Які можливості прогресу відкрилися перед людиною у зв’язку з розвитком мови.
22. В яких галузях людської діяльності задіяні психологи?
23. Знання, в яких галузях науки необхідні для підготовки професійного психолога.
24. Що Ви думаєте з приводу наступного вислову: «Будь яка команда, якщо не бажає
програти, повинна бути підібрана по принципу психологічної сумісності»?
25. Яких психологів ви знаєте? Їх основні ідеї.
26. Назвіть принципову відмінність в способі передачі інформації у тварин і людини.
27. Назвіть основні потреби людини.
28. Мислення і його значення в житті людини.
29. Значення невербальних засобів спілкування при взаємодії між людьми (жест, міміка,
погляд і т.д.).
30. Основні характеристики дружніх взаємовідношень людей.

Загальна психологія
Вимоги
Вступник повинен знати закономірності функціонування свідомості, психіки в цілому,
психічних процесів і станів людини; володіти прийомами проведення групової роботи,
самостійного аналізу психологічних феноменів, виходячи з різних концептуальних підходів.
Вступник повинен уміти самостійно орієнтуватися в різноманітті сучасних
концептуальних підходів, що існують у вітчизняній і світовій науці, а також різноманітті
сучасної наукової літератури, що відображає ці підходи; формувати уміння і навички
пояснювання психологічних феноменів, підбору діагностичних засобів і корекційних
прийомів при аналізі випадків, що виникають у практиці прикладної психологічної роботи.
Зміст програми
Психологія як наука. Предмет психології
Тема 1. Предмет психології як науки.
Тема 2. Структура сучасної психології, її завдання. Місце психології в системі наук.
Тема 3. Методи наукової психології.
Розвиток психіки та свідомості
Тема 1. Матеріальна основа психічної діяльності.
Тема 2. Розвиток психіки у тваринному світі.
Тема 3. Свідомість як вища стадія розвитку психіки.
Пізнавальна функція психіки
Тема 1. Поняття про відчуття
Тема 2. Характеристика сприймання та його особливості
Тема 3. Загальне поняття про пам'ять
Тема 4. Мислення
Тема 5. Уява
Регулятивна функція психіки
Тема 1. Увага
Тема 2. Почуття та емоції
Тема 3. Вольова активність особистості
Діяльність
Тема 1. Активність та діяльність
Тема 2. Поняття про діяльність та її цілі
Тема 3. Структура діяльності
Тема 4. Засвоєння діяльності
Тема 5. Основні види діяльності
Особистість
Тема 1. Поняття про особистість у психології
Тема 2. Психологічна структура особистості
Тема 3. Проблема активності особистості у психології
Тема 4. Спрямованість особистості
Тема 5. Мотиви особистості та їх класифікація
Тема 6. Самосвідомість особистості
Тема 7. Особистість та її формування
Вступ до спеціальності
Вимоги

Вступник повинен знати: загальне уявлення про професію практичного психолога та
створить передумови для усвідомленого вивчення фахових навчальних дисциплін, включених у
навчальний план,
Вступник повинен уміти: забезпечить мотивацію до формування та розвитку особистісних
якостей, необхідних для ефективного виконання професійних обов'язків.
Зміст програми
Тема 1. Структура і основні проблеми прикладної психології
Тема 2. Проблема психологічної культури та психологічної грамотності
Тема 3. Види психологічних знань
Тема 4. Характеристика професії практичного психолога
Тема 5. Особистість практичного психолога
Тема 6. Основні види діяльності практичного психолога в системі освіти
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