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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму випускного екзамену «Теорія і практика психології» 

укладено відповідно до проекту стандарту вищої освіти за спеціальністю 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (№ 1565 від 19.12.2016 р.). 

Випускний екзамен є кваліфікаційним і призначений для визначення 

теоретичної і практичної підготовки випускника до виконання професійних 

завдань. Програма і порядок проведення випускних екзаменів визначається 

«Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням про 

Європейську кредитно-трансферну систему навчання в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», «Положенням 

про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії» та 

іншими нормативно-правовими актами. 

Програма включає перелік питань дисциплін циклу професійно-

орієнтованої (професійної та практичної) підготовки, передбачених 

навчальним планом та освітньо-професійною програмою підготовки 

фахівців:  

- Психологія профільної школи   

- Психологія впливу  

- Методика навчання психології  

-Психологія діяльності та навчальн ий  менеджмент  

- Психодрама  

- Психологія вищої школи  

 

 

 

  



ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКА  

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

Здобувач вищої освіти повинен мати належний рівень професійної 

підготовки, який передбачає: засвоєння знань про психічні явища, 

закономірності їх виникнення, функціонування та розвиток, поведінку, 

діяльність, учинки; взаємодію людей у малих та великих соціальних групах; 

психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм 

психічної активності; здатних розв’язувати складні задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології. 

Як організатор різноманітних (або одного) видів діяльності в соціумі, 

здобувач вищої освіти повинен вміти застосовувати набуті знання в 

практичній роботі, має володіти методами соціально-психологічних 

досліджень, навичками проведення діагностичних вимірів розвитку 

особистості, а також впливу факторів середовища. 

Магістр повинен уміти забезпечувати допустиме та доцільне 

психолого-педагогічне втручання у процес виховання дітей, підлітків, 

молоді; надавати допомогу сім'ї; виконувати роль з'єднувальної ланки поміж 

особистістю та суспільством; працювати в умовах неформального 

спілкування, залишаючись на позиції неофіційного лідера; будувати 

взаємостосунки в вихованцями на рівних, допомагати їм у період їх 

соціального та професійного визначення, захищати їхні права. 

Магістр має бути гуманістом, повинен володіти комунікативними й 

організаторськими навичками, почуттям такту, бути висококультурною 

людиною. Його освіта передбачає здатність безпосередньо здійснювати 

психологічну, організаторську, різнопрофільну діяльність, що забезпечує 

його соціалізацію та профілізацію. 

Загальні компетентності, якими повинен володіти 

випускник: 

ЗК1. Здатність  до  абстрактного  мислення, аналізу та синтез 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення. 

 



ЗК10. Здатність працювати в команді, володіти навичками 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК11. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, 

усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ЗК13. Усвідомлювати суспільне призначення і предметну сутність 

професії. 

Фахові компетентності, якими повинен володіти 

випускник:  

 ФК1. Здатність до вивчення й аналізу наукової психологоорієнтованої 

інформації, визначення стану психолого-педагогічного процесу і 

відповідного соціального середовища та можливості їх поліпшення. 

ФК2. Здатність  застосувати  концептуальні  знання, інноваційні підходи для 

розв’язання психологічних завдань. 

ФК3. Здатність акумулювати наукові знання, вдосконалювати власний досвід 

та поширювати конструктивні ідеї серед фахівців у галузі психологічної 

науки. 

ФК4. Здатність використовувати в професійній діяльності знання 

психологічної структури життя людини, закономірностей психічного 

розвитку. 

ФК5. Вміння розробляти та впроваджувати сучасні проектні технології у 

практичну діяльність фахівців у сфері психології. 

ФК6. Здатність організовувати групову та командну діяльність учнівської 

молоді. 

ФК7. Здатність застосовувати в професійній діяльності сучасні інформаційні 

технології та програмне забезпечення. 

ФК8. Здатність приймати чіткі рішення і обирати стратегії поведінки з 

урахуванням запитів клієнтів та етики професійної діяльності. 

ФК9. Здатність реалізовувати програму психологічної допомоги особистості 

в різних кризових ситуаціях. 

ФК10. Здатність створювати належну навчальну атмосферу, мотивувати, 

мобілізовувати, та координувати діяльність фахівців та учнівської молоді в 

закладах загальної середньої освіти. 

ФК11. Здатність до проведення психопрофілактики і просвітницької роботи. 

 

Програмні результати навчання:  

 

 

 



 

ПРН13. Володіти культурою мислення, узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати наукову інформацію, критично використовувати світоглядні 

теорії при розв’язанні соціальних і фахових завдань у професійній діяльності. 

 

ПРН14. Опановувати інформацією щодо змісту, видів, закономірностей 

розвитку та функціонування різних психічних, соціально-психологічних та 

особистісних явищ. 

 

ПРН15. Використовувати знання для здійснення практичної професійної 

діяльності: розробка та впровадження програм психодіагностики, 

корекційно-консультаційної роботи, тренінгів; співпраця з фахівцями з інших 

галузей. 

 

ПРН16. Засвоювати наукові та культурні досягнення світової цивілізації у 

відношенні до різних культур, релігії, прав народів, ідей збереження миру, 

загальнолюдських цінностей; критично оцінювати політичні, економічні та 

інші події та явища. 

 

ПРН17. Реалізовувати принципи толерантності та гуманності у контексті 

сучасної мультикультурності на основі загальнолюдських цінностей та 

критичного оцінювання соціально-політичних, економічних та інші подій і 

явищ. 

 

ПРН18. Здійснювати безперервне навчання на основі методичних розробок 

та результатів міжнародної психологічної практики. 

 

ПРН19. Знати та виконувати положення національного і міжнародного 

законодавства, вміти захищати свої права у відповідних інстанціях. 

 

ПРН20. Знати загальноприйняті норми поведінки і моралі у міжособистісних 

стосунках і створювати умови для їх дотримання. 

 

ПРН21. Знати наукові основи сучасної життєдіяльності, засоби фізичного і 

духовного самовдосконалення. 

 

ПИТАННЯ ДО ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПСИХОЛОГІЇ» 

 

1. Охарактеризуйте індивідуально-типологічні особливості особистості за 

К. Г. Юнгом. 

2. Розкрийте сутність поняття навчального менеджменту. 

3. Здійсніть аналіз функцій управління навчанням. 

4. Розкрийте сутність мети як основного компоненту діяльності. 

5. Охарактеризуйте сутність поняття цілепокладання та його функції. 



6. Зійсніть психологічний аналіз принципів і правил постановки цілей. 

Охарактеризуйте види цілей. 

7. Проаналізуйте психологію планування діяльності. 

8. Розкрийте сутність поняття мотивація та її роль в управлінні 

навчанням. 

9. Охарактеризуйте стимули та стимулювання навчання та їх види. 

10. Розкрийте сутність мотивів навчання та охарактеризуйте їх види. 

11. Охарактеризуйте основні форми організації навчання. 

12. Здійсніть загальну характеристику дорослого віку. Поясність 

особливості розвитку особистості дорослого.  

13. Охарактеризуйте особливості студентського віку.  

14. Поясніть особливості розвитку особистості студента. 

15. Охарактеризуйте сутність поняття освітньо-вікових періодів. 

16. Охарактеризуйте тестовий контроль знань, поясніть його переваги та 

недоліки. 

17. Розкрийте психологічні особливості оцінювання. 

18. Проаналізуйте особливості організації самостійної роботи. 

19. Проаналізуйте особливості організації  мозкового штурму. 

20. Розкрийте особливості організації навчальних ігор. 

21. Охарактеризуйте принципи та умови застосування навчального 

рейтингу. 

22. Охарактеризуйте вербальні засоби педагогічної комунікації. 

23. Охарактеризуйте невербальні засоби педагогічної комунікації. 

24. Розкрийте сутність історії навчання психології в ХІХ - ХХ століттях. 

25. Поясність типові світові тенденції сучасної психологічної освіти.  

26. Охарактеризуйте особливості вивчення психології в середніх 

навчальних закладах різних країн.  

27. Охарактеризуйте основні типові програми навчання психології в 

школах. 

28. Охарактерзуйте вимоги до підготовки та методику проведення лекцій з 

психології. 

29. Охарактерзуйте особливості підготовки та методику проведення 

семінарського заняття з психології. 

30. Поясніть методику проведення практичних і лабораторних занять з 

психології.   

31. Охарактеризуйте особливосі самостійної та домашньої роботи у 

підготовці до занять з психології в середніх навчальних закладах.  

32. Розкрийте сутність класифікації методів навчання на заняттях з 

психології (за Скаткіним, Лернером).  

33.  Опишіть словесні методи навчання психології.  

34. Охарактеризуйте наочні методи навчання психології.   

35. Охарактеризуйте практичні методи навчання психології.  

36. Розкрийте сутність активних методів навчання психології. 

37. Розкрийте сутність компетентнісного підходу до організації 

навчального процесу.  



38. Проаналізуйте основні функції, види та принципи перевірки й 

оцінювання знань учнів з психології. 

39.  Поясніть сутність профілізації шкіл як одного із напрямів розвитку 

середньої освіти в Україні. 

40. Розкрийте сутність, мету, принципи та структуру профільного 

навчання. 

41. Здійсніть психологічний аналіз особливостей професійої 

компетентності вчителя профільної школи. 

42. Охарактеризуйте особливості організації психологічного супроводу 

профільного навчання. 

43. Поясніть сутність вимог до змісту профільного навчання. 

44. Проаналізуйте шляхи впровадження сучасних технологій навчання в 

практику профільної школи. 

45. Поясніть форми організації профільного навчання. 

46. Охарактеризуйте особливості організації профільної допрофесійної 

освіти. 

47. Охарактеризуйте науково-методичне забезпечення підготовки вчителя-

предметника до профільного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

48. Дайте психологічну характеристика студентства як періоду ранньої 

дорослості.  

49. Опишіть суперечливості та кризи студентського віку. 

50. Охарактеризуйте механізми психологічних захистів найчастіше 

зустрічаються у студентської молоді. 

51. Розкрийте суть адаптації першокурсників до навчання у вищій школі, 

назвіть види адаптації та умови ефективності. 

52. Проаналізуйте типологічні особливості сучасних студентів. 

53. Охарактеризуйте навчально-професійну діяльність як провідну в 

студентському віці.  

54. Опишіть психологічні особливості студентської групи та її структуру. 

55. Проведіть психологічний аналіз функцій педагогічного управління. 

56. Розкрийте роль мотивації у навчально-професійній діяльності 

здобувача.  

57. Поясніть особливості організації самостійної навчально-пізнавальної та 

творчої діяльності здобувачів.  

58. Охарактеризуйте психологічні передумови і показники успішності та 

причини неуспішності здобувачів у навчально-професійній діяльності. 

59. Проаналізуйте основні напрями реалізації виховних функцій у вищому 

навчальному закладі. 

60. Охарактеризуйте функції педагогічного спілкування у вищій школі. 

61. Поясніть умови ефективного педагогічного спілкування викладача і 

здобувача. 

62. Охарактеризуйте структуру педагогічних здібностей викладача. 

63. Розкрийте особливості міжособистісних стосунків в студентській групі. 

64. Розкрийте сутність психодрами та історію її виникнення. Розкажіть про 

Якоба Леві Морено як засновника психодраматичного методу. 



65. Опишіть основні напрямки психодрами. 

66. Охарактеризуйте такі основні поняття психодрами: рольова гра, 

спонтанність. 

67. Охарактеризуйте такі основні поняття психодрами: теле, катарсис, 

інсайт. 

68. Проаналізуйте основні ролі директора психодрами.  

69. Охарактеризувати стадії розвитку психодрами. 

70. Проаналізуйте базові техніки психодрами (самопрезентація, діалог, 

монолог, техніка порожнього стільця), опишіть їх показання та 

протипоказання. 

71. Проаналізуйте базові техніки психодрами (техніка виконання ролі, 

дублювання,репліка “убік”, дзеркало), опишіть їх показання та 

протипоказання. 

72. Проаналізуйте характерні риси та переваги психодраматичних технік. 

73. Пояснити основні принципи та правила функціонування психодрами. 

74. Охарактеризувати сутність соціально-психологічного впливу.  

75. Пояснити сутність принципів використання механізму психологічного 

впливу.  

76. Пояснити сутність поняття психологічний вплив та охарактеризувати 

його види.  

77. Охарактеризуйте особливості впливу взаємодії людини і ситуації? 

78. Охарактеризувати відмінність навмисного та ненавмисного впливу,  

навести приклади досліджень. 

79. Охарактеризувати види соціально-психологічного впливу: «здогадний 

контакт», «контакт мовчазної присутності», «публічний ефект». 

80. Поясніть сутність та особливості впливу соціальної фасилітації та 

соціальної інгибіції. 

81. Охарактеризуйте механізми соціально-психологічного впливу: 

переконування, зараження, навіювання, мода, чутки. 

82. Охарактеризуйте прийоми риторики та їх застосування відомими 

політичними та історичними діячам. 

83. Пояснити сутність маніпулятивного впливу та охарактеризуйте його 

ознаки. 

84.  Охарактеризуйте види соціально-психологічного впливу за 

П.М.Шихирєвим. 

85. Поясніть прийоми та методи конструювання бесіди з метою 

психологічного впливу. 

86. Охарактеризуйте види та форми прямого навіювання. 

87. Поясніть сутність сублімінального впливу та  сучасні дослідження 

даного впливу на людину. 

88. Охарактеризуйте  соціально-психологічний вплив ЗМІ на людину. 

89. Охарактеризуйте особливості впливу інтернет-середовища на людину. 

90. Розкрийте умови запобігання та шляхи вирішення педагогічного 

конфлікту у взаєминах викладачів та студентів. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ 

 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти.  

Атестація проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів, яка 

передбачена навчальним планом підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

магістр зі спеціальності 013 Початкова освіта в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини.  

До проходження атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які 

виконали всі вимоги навчального плану.  

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

 Складання атестації проводиться на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при 

обов’язковій присутності голови комісії.  

Атестація проводиться за білетами, складеними у повній відповідності 

до програм навчальних дисциплін.  

Атестація не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.  

Час на підготовку - 30 хвилин. 

 Всі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протокол 

вносяться оцінки, одержані на екзамені, записуються додаткові питання, що 

ставились здобувачеві, особливі думки членів комісії. Протокол підписують 

голова та члени екзаменаційної комісії, які приймали участь у засіданні.  



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 

 

Оцінювання результатів складання комплексного кваліфікаційного 

екзамену здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Університеті 

системою контролю знань:  

-за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно.  

-за 100-бальною шкалою:  

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками,  

82 – 89 балів – добре – вище середніх стандартів, але з деякими 

помилками;  

75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;  

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним критеріям;  

11 менше 60 балів – незадовільно.  

Виконання всіх екзаменаційних завдань з випускного екзамену є 

обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є 

підставою для виставлення незадовільної оцінки за державний екзамен в 

цілому.  

Оцінки державного екзамену виставляє кожен член комісії. Підсумкова 

оцінка випускного екзамену (державного екзамену) визначається як середня з 

позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань (якщо інше не 

визначене програмою державного екзамену).  

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні екзаменів та/або захисті випускної кваліфікаційної роботи, а також 

про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів 

(загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні 

комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали 

участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови ЕК є 

вирішальним.  

Програма випускного екзамену затверджена на засіданні кафедри 

психології  (протокол № 1 від 27 серпня 2021 року). 

 

 

 

Зав. кафедри психології 

д. психол. н., проф.                 Олександр САФІН 
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