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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
П рограма для складання вступних іспитів до аспірантури соціально-гуманітарного
факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Ф ранка за
спеціальністю 053 Психологія складена відповідно до програм підготовки фахівців в
галузі психології за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр” і
відповідаю ть вимогам якісної й ефективної підготовки та атестації науково-педагогічних
кадрів.
У програмі відображені основні вимоги до вступників до аспірантури соціальногуманітарного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Ф ранка в галузі психологічних наук, що закінчили вищі навчальні заклади IV рівня
акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” (“магістр”) і прослухали
базові нормативні та спеціальні курси з психологічних дисциплін.
Основною вимогою до вступників до аспірантури є високий рівень психологічної
освіченості та культури, висота якого й визначається вступним іспитом (співбесідою). Він
має на меті встановити рівень компетентності вступників до аспірантури в основних
фундаментальних та прикладних психологічних проблем дослідження психіки та
особистості онтогенезу людини, спрямованого впливу на процеси розвитку психіки та
особистості, а також перевірити знання, виявити уміння застосувати здобуті знання у
науковому дослідженні.
Вступники до аспірантури мають бути обізнані в основних теоріях психології,
розуміти закономірності психічного розвитку в онтогенезі та психологічні умови
ефективного педагогічного впливу на особистість.
Вступник на іспиті (співбесіді) повинен розкрити основний зміст питань білета та
додаткових питань і показати при цьому:
- знання методології психології та перш оджерел і вміння використовувати їх зміст й
основні ідеї при аналізі психологічних проблем;
- оволодіння змістом психологічних принципів та категорій, вміння оперувати ними
при викладенні теоретичного матеріалу;
- уміння демонструвати та аргументувати свої наукові погляди;
- здатність до проведення самостійних наукових досліджень в обраній галузі.
Екзамен проводиться в усній формі. Вступник витягує білет, що містить три
питання (з загальної, педагогічної та вікової психології), та готується до відповіді
протягом півгодини. Використання довідкової літератури та інш их допоміж них засобів не
допускається.

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Методологічні основи психології
П редмет психології: психологічні факти про психіку та особистість, психологічні
закони та закономірності, методи психології, історія становлення, завдання психології,
місце психології у системі наук та лю дського досвіду. Структура психологічного знання.
Структура психології як науки.
М етодологічні, теоретичні, прикладні та практичні завдання психологічної науки,
співвіднош ення наукової і життєвої психології. Типи психологічного знання.
Н ейрофізіологічні основи функціонування психіки, мозок і психіка, «спеціалізація»
півкуль кори головного мозку, відображальна та сигнальна функції психіки.
Структура психіки: свідоме, підсвідоме та несвідоме. Властивості та функції
свідомості. Виникнення і розвиток свідомості. Рефлексивна та духовна свідомість.
П рофесійна свідомість педагога. Свідомість та увага. Функції уваги. Фізіологічні основи
уваги. Основні властивості уваги та її види. Залеж ність стійкості уваги від особистості,
значущ ості об’єкту та організації діяльності. Розлад уваги (причини) та її корекція в
освітньому процесі. У важність як властивість особистості. Розвиток і виховання уваги.
М етоди вивчення відомості та уваги.
Психологія несвідомого: складові, прояви та
функції.
П сихіка і здоров’я: психічне здоров’я людини; критерії психічного, психологічного
та соціального здоров’я. Н енормативний психічний розвиток.
Засади наукової психології. Класичні напрями розвитку психології. Біхевіоризм та
необіхевіоризм (поведінковий напрям у психології): філософські основи, предмет
вивчення та ідеологеми біхевіоризму, теорія підкріплення Б. Скінера. Психоаналіз:
філософські основи, предмет вивчення, розгляд особистості та її психологічної структури
у психоаналізі,
ідеологеми психоаналізу, психологічна практика психоаналізу.
Гештальтпсихологія:
філософські
основи,
розгляд
особистості
та
ідеологеми
геш тальтпсихології.
Нові та новітні напрями розвитку психології: когнітивна, гуманістична,
екзистенційна, генетична, трансперсональна психологія.
Духовна психологія. Галузі
сучасної психології.
Виникнення і розвиток психології в Україні. Розвиток ідеалістичної психології в
Україні. П сихологічні центри та сучасні дослідження в Україні. Види психологічної
практики. П сихологічні технології.
П арадигми та методологами психологічної науки. Позитивістська, гуманістична та
духовна парадигма психології. Наукові методи психології: організаційні, методи обробки
даних, інтерпретаційні методи; емпіричні; експериментальні методи. Кількісні та якісні
методи дослідження у психології. Загальні властивості методів. В имоги до застосування
методів психологічного дослідження. П едагогічна етика психологічного дослідження та її
вплив на результати вивчення особистості учня. М етоди вивчення вчителем учнів.
П ерспектива використання психологічних методів та методик в освітньому процесі.
Особистість та її індивідуальні характеристики
Загальна характеристика особистості: суть (есенція), буття (онтологія), прояви
(екзистенція, феноменологія). Персонологія та етапи її становлення. Поняття: індивід,
особистість, суб’єкт, індивідуальність, людина.
Біологічне, соціальне, моральне та
духовне в людині. Ф еноменологія особистості. Я (самість) як психологічний центр
особистості. О собистість як соціальний, психологічний, моральний та духовний феномен.
Переживання особистістю свого буття (екзистенційні переживання): сенс життя, свобода
та відповідальність, смерть.
Властивості особистості: цілісність, гармонійність,
індивідуальність, рівень розвитку. Головні здатності особистості: здатність до
ідентифікації (виникнення Я; психологічна, соціальна, моральна та духовна
ідентифікація); здатність вірити, любити, творити добро, свободу та відповідальність,

рефлексувати, творити. Атрибутивні прояви особистості: цілісність, гармонія,
життєздатність та індивідуальність особистості.
П сихологічна структура особистості. Структура самосвідомості: Я (самість). Я концепція як психологічний центр особистості, самооцінка, рівень домагань, почуття
неповторності, механізми захисту Я. Закономірності становлення і розвитку
самосвідомості. Самосвідомість і саморегуляція поведінки. Характеристика вікових етапів
становлення самосвідомості. Я-концепція суб’єктів та освітній процес. П ідходи до
вивчення особистості у сучасній психології. Зміст, чинники та механізми розвитку
особистості. О собистість та її життєдіяльність, буття у світі. Рівні розвитку особистості.
Етапи становлення особистості: період новонародженості, немовляти, раннє
дитинство, дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, ю нацький, дорослий віки,
старість.
Спонукальна сфера та активність особистості
Спонукальна сфера особистості як джерело активності. Види спонукань. Усвідомлені
та неусвідомлені спонукання. Зовніш ні і внутрішні спонуки. Загальна характеристика
потреб особистості, класифікації потреб.
П сихологія мотиву. М отивація. М отиваційні тенденції.
М еханізми мотивації.
Саморегуляція мотивації. Типи мотиваційної спрямованості особистості.
Структура та властивості спонукальної сфери: потреби, мотиви, цінності, ціннісні
орієнтації, ідеали, соціальні та моральні норми. Типи спрямованості спонукальної сфери.
Розвиток спонукальної сфери та чинники її розвитку. Діагностика спонукальної сфери.
Схема вивчення спонукальної сфери особистості
Види активності: внутріш ня і зовнішня. Види самоактивності: самоусвідомлення,
саморегуляція, рефлексія, самотрансцендентація, самонавчання, самовиховання і
саморозвиток. Споглядання, спілкування, пізнання, гра, діяльність як види активності.
Загальна характеристика діяльності. П сихологічна структура діяльності. Саморегуляція
діяльності. Виникнення внутріш ньої психічної діяльності з діяльності зовніш ньої
практичної (інтеріоризація). Роль екстеріоризації для контролю психічних процесів.
Засвоєння діяльності. Знання. Вміння. Навички. Умови, закономірності та механізми
формування умінь та навичок.
Види діяльності. Н авчальна діяльність та її психічні особливості. П сихологічні
компоненти ігрової та трудової діяльності. П едагогічна діяльність: мета, зміст, завдання,
психологічна структура. О володіння педагогічною діяльністю.
Діяльність як чинник розвитку психіки та особистості. Індивідуальний стиль
діяльності та схема його аналізу. Ж иттєдіяльність особистості. Ж иттєві компетенції
особистості.
Індивідуально-типологічні властивості особистості
Поняття про темперамент. Теорії темпераменту. Ф ізіологічні основи темпераменту:
властивості нервової системи, тип вищої нервової діяльності та темперамент.
П сихологічні властивості темпераменту. Типи темпераментів та їх психологічна
характеристика.
Темперамент і діяльність людини. Вплив темпераменту на індивідуальний стиль
активності. Властивості темпераменту та особливості навчання і виховання школярів.
Вивчення темпераменту школярів у освітньому процесі. Розвиток темпераменту.
Поняття про характер, його духовна, моральна, соціальна та психологічна
зумовленість. Співвіднош ення характеру з інш ими сторонами особистості. Структура
характеру. Загальні властивості характеру. Типологія характерів. Типове та індивідуальне
в характері людини. Х арактер і темперамент. Природні, соціальні, моральні та духовні
передумови становлення характеру. Акцентуації характеру: види акцентуацій та їх
психологічна характеристика.

Становлення, виховання та самовиховання характеру. Вплив характеру на
індивідуальний стиль діяльності та поведінки. В ивчення вчителем характеру учня.
Корекція та перевиховання характеру. П рограма виховання характеру.
Поняття про здібності. Структура здібностей. Кількісна та якісна характеристика
здібностей. Загальні та спеціальні здібності. Ф ундаментальні людські здібності. Творчі
здібності. П сихологічна структура загальних та спеціальних педагогічних здібностей.
Рівні розвитку здібностей. Талант, його походження та роль праці в його формуванні та
реалізації. Геніальність.
Задатки та здібності. П риродне та набуте у здібностях. П роблема спадковості та
психологічної, соціальної, моральної і духовної зумовленості здібностей. Розвиток
здібностей. Залеж ність розвитку здібностей від освіти та стилю життєдіяльності. Здібності
та завдання профорієнтації учня. Креативні здібності. Вивчення вчителем здібностей учня.
П рограма та методи розвитку здібностей. П сихологічні основи роботи з обдарованими
дітьми.
Інтелектуальна сфера особистості
Сутність інтелекту. П сихологічна структура інтелекту: розумові структури,
когнітивний досвід, структури значень, смислів та понять. Сенсорний, перцептивний і
когнітивний інтелект. Зв'язок інтелекту з інш ими сферами особистості, розлади інтелекту.
Основні характеристики інтелекту: багатовимірність, нелінійна динаміка, самоорганізація,
суб’єктність, залежність від ситуації та оточення, унікальність, одночасна актуалізація
різних складових розумового досвіду, мобільність.
Поняття про відчуття. П рирода відчуттів. А налізатор як орган відчуттів, його
загальна будова та функції. Система аналізаторів: інтероцептивна, пропріоцептивна,
екстероцептивна. В иди відчуттів. Загальні закономірності відчуттів: якість, тривалість,
просторова локалізація, інтенсивність. П ороги відчуттів та чутливість аналізаторів. Зміна
та динаміка чутливості. Адаптація. Сенсибілізація. Синестезія. Розвиток відчуттів.
Сприймання та його зв ’язок з іншими психічними процесами. Основні властивості та
види сприймання. Ілюзії сприймань. Сприймання навчальної інформації. Удосконалення
сприймання учнів в процесі навчальної діяльності. Соціальна перцепція.
Поняття про пам ’ять та її теорії. П роцеси пам ’яті: зап ам ’ятовування, збереження,
відтворення, забування. Класифікації пам ’яті: за змістом, за часом зберігання матеріалу, за
ступенем опосередкованості. В иди пам ’яті та діяльність учнів. Образи уявлень пам ’яті.
Ш ляхи розвитку пам ’яті у процесі навчання. Врахування закономірностей пам ’яті
при побудові уроку та організації учбової діяльності. Врахування індивідуальних
відмінностей пам ’яті у процесі навчання. М етоди вивчення пам ’яті.
Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Етапи мислительного
процесу. В иди та операції мислення, їх розвиток у школярів. Індивідуальні особливості
мислення. М ислення і розв’язування завдань. Ф ормування в учнів наукових понять,
логічного та творчого мислення. Ф орми мислення. М ислення і особистість. Розвиток
мислення.
М ислення і мова. Значення слова як одиниці мислення і мови. Внутріш ня мова, її
значення, структура і функції в роботі інтелекту і спілкуванні.
Поняття про уяву. М ислення та уява. У ява та уявлення. Види та функції уяви. М рія
як особливий вид уяви. Фантазія. П рийоми створення образів уяви. Аналітикосинтетичний характер уяви. У ява та творчість. Значення уяви у психологічному розвитку
учнів, та її розвиток.
Структура та рівні інтелекту, його функціональні з в ’язки.
Види інтелекту.
Соціальний, емоційний та духовний інтелект. П ростір розмірковування. Досвід
розмірковування: мимовільний і довільний інтелектуальний самоконтроль. В ідкрита та
закрита пізнавальна позиція. Інтелектуальні здібності. Стилі кодування інформації.
Когнітивні стилі. Інтелектуальні стилі: ненормативний, нормативний, оцінний, творчий.
Епістемологічний стилі: емпіричний, раціональний і метафоричний. Інтелектуальний

розвиток та інтелектуальне виховання. Суть та завдання інтелектуального виховання.
П рограма інтелектуального розвитку учня.
Емоційно-вольова сфера особистості
П оняття про емоційну сферу особистості та її значення в життєдіяльності людини.
П рирода і функції емоційних явищ. Рівні емоційних явищ людини: біологічно зумовлено
емоції, реакції емоції, власне психологічні емоції. Види емоцій, емоційних реакцій і
емоційних станів. Роль несвідомого в переживанні емоцій. Емоції і здоров’я.
Почуття. Ф ункції почуттів. Властивості почуттів. Види почуттів. П очуття і потреби
особистості. П ереживання особистості. В иди переживань. Екзистенційні переживання.
Виховання і розвиток почуттів.
Емоційні властивості особистості. В ивчення емоційної сфери школяра. П рограма
виховання емоційної культури.
П оняття про волю. Спонукальна сфера особистості і вольова поведінка. Основні
особливості вольової діяльності. Вольова дія та її структура. П рийняття ріш ення і його
психологічна характеристика. Вольове зусилля. Саморегуляція діяльності і поведінки.
Вольові якості особистості та їх формування. Завдання виховання і самовиховання
волі. Ризик. Розлади волі і їх причини. Вивчення особливостей волі школярів. Виховання
та самовиховання волі. П рограма виховання та самовиховання волі.
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ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
Вікова психологія як наука про закономірності психічного розвитку в онтогенезі.
Поняття онтогенезу. Основні категорії вікової психології (розвиток та научіння, уроджене
та набуте, стадіальність та континуальність тощо). Предмет та завдання вікової психології.
Основні категорії вікової психології. Галузі вікової психології. Міжпредметні зв’язки вікової
психології з іншими науками. Принципи вікової психології (детермінізму, розвитку, єдності
психіки та діяльності, системності, об’єктивності, особистісного підходу). Класифікації

методів дослідження. Специфіка застосування традиційних методів дослідження у роботі з
дітьми. Спеціальні методи дослідження вікової психології.
Сучасна теорія вікового розвитку. Поняття розвитку: форми, механізми, закони та
закономірності розвитку, провідні лінії розвитку психіки в онтогенезі. Вчення Л.Виготського
про ідеальну форму, знакове опосередкування, інтеріоризацію у психології розвитку. Категорії
умов, джерел та рушійних сил. Основні закономірності розвитку людини в онтогенезі.
Пристосування та присвоєння як основні механізми біологічної та соціальної еволюції
людського індивіда. Сенситивний період розвитку, поняття соціальної ситуації розвитку, зони
актуального та найближчого розвитку. Проблема провідної діяльності. Теорія провідної
діяльності та її евристичний потенціал у психології розвитку. Новоутворення розвитку. Зв’язок
організації виховних впливів, провідної діяльності та новоутворень розвитку. Вчення
ДВиготського про вік та періодизації психічного розвитку. Періодизація психічного розвитку
та її класифікація. Періодизації розвитку В. Штерна, Р. Заззо, 3. Фрейда, П. Блонського, Л.
Виготського, Л. Божович, Д. Ельконіна.
Психологічна, соціальна, моральна та духовна ситуація розвитку немовляти.
Ф еноменологія родової кризи ( - 2 міс. - +3 тижня). Пренатальні передумови розвитку.
Народження дитини - перехід до нового типу розвитку. Інший як онтологічна основа
життєдіяльності дитини. Основні ознаки нормального виходу дитини з кризи
новонародженості. Н овонародженість (0,5 - 4 місяця). Закономірності розвитку
новонародженого. Комплекс пожвавлення як первинний організменний синтез у розвитку
дитини. Зосередженість - перша тілесно-поведінкова форма самостійності дитини. Кризові
явища новонародженості (3,5 - 7 місяців) та їх подолання. Основні новоутворення віку.
Розвиток пізнавальної сфери. М овленнєвий розвиток. Акт хапання та його значення для
психічного розвитку дитини. Ухід - прихід - нова форма сумісності дитини та дорослого.
Поява предметних замісників у відносинах між ними. Власне немовлятість (6 - 12 місяців).
Розпад комплексу пожвавлення. Дитина та дорослий як партнери з емоційно насиченій
співпраці. Іграшка як засіб спілкування дитини з дорослим. Розвиток рухливої та пізнавальної
сфер немовляти. Значення виникнення почуття захищеності та довіри до навколишнього світу
як базового новоутворення віку. Синтез людського тіла як “знаряддя знарядь” . Первинні
форми свідомості немовляти. Криза немовлятості ( 1 1 - 1 8 місяців). Становлення предметного
ставлення до світу як причина кризи. Автономне мовлення дитини. Формування здатності до
прямоходіння та мовленнєвого спілкування - шлях нормального розв’язання кризи
немовлятості.
Психологічна, соціальна, моральна та духовна ситуація розвитку у ранньому
дитинстві. Раннє дитинство (1 рік 3 місяці - 3 роки). Загальна характеристика віку.
Спільна предметна діяльність як провідна в ранньому дитинстві. Розвиток предметних дій
та наочно-практичного мислення .Роль мовного спілкування у психічному розвитку дитини
до 3 років. Символізм та початкові форми ігрової діяльності. Гордість за власні досягнення
як новоутворення віку. Феноменологія та причини кризи раннього дитинства (2,5 - 3,5).
Ш ляхи виходу з кризи 3 років, роль самообслуговування та гри у подоланні кризи.
Самостійність у ранньому дитинстві. Психічно і психологічно здорова дитина.
Дош кільний вік розвитку дитини (3 - 6,5 роки). П ередумови та умови розвитку
дитини дош кільного віку. Психологічна, соціальна, моральна та духовна ситуація
розвитку дитини дош кільного віку. Основні лінії розвитку особистості та інтелекту
дитини у дош кільному віці. П сихологічна характеристика гри. Сю ж етно-рольова гра як
основна форма дитячої самодіяльності та привласнення суспільного досвіду. Розвиток у
грі пізнавальних процесів та особистісного потенціалу дитини. Спілкування дитини з
дорослим. Дитячі спільноти та міжособистісні відносини у них. Роль рефлексії
діяльнісного досвіду в розвитку свідомості, становлення порівняльної рефлексії та
самосвідомість дитини. Самооцінка дош кільняти. Теорія ампліфікації (поглиблення)
розвитку дитини-дош кільняти. П роблема готовності дитини до ш кільного навчання.
Психічно, психологічно, соціально і морально здоровий дошкільник. К риза дитинства (5,5

- 7,5 року). Ф еноменологія та причини кризи 6 (7) років. П оява внутрішнього плану
переживань та потреба у прилученні до відповідального соціального життя. П ош ук
суспільно значимої та оцінюваної діяльності. Зародження персональності. Форми
спілкування дитини з однолітками та дорослими. Готовність дитини до шкільного
навчання як нормальний модус виходу з кризи дитинства. П роблема готовності дитини до
ш кільного навчання.
Психологічна, соціальна, моральна та духовна ситуація розвитку молодшого
школяра. Ш кільне життя як перша ступінь соціальної зрілості. Статус ш коляра та його
атрибути. Основні види діяльності молодших школярів: учіння, гра, праця. Навчальна
діяльність як провідна для цього віку. Ф ормування навчальної діяльності та пізнавальних
процесів у молодш их школярів. Н овоутворення періоду. Становлення позиції учня як
особистісне новоутворення цього віку. Розвиток теоретичного мислення та рефлексивної
свідомості, довільність та самостійність молодших школярів. П роблема розвитку
навчальної діяльності школярів молодших класів. Освіта та розвиток особистості у цьому
віці. Тендерні відмінності розвитку пізнавальних інтересів та здібностей, емоційновольової сфери та характеру дітей молодш ого ш кільного віку. П сихічно, психологічно,
соціально і морально здоровий школяр.
Розвиток особистості у підлітковому віці ( 1 1 - 1 4 років). Психологічна, соціальна,
моральна та духовна ситуація розвитку підлітка. Ф еноменологія кризи підліткового віку.
Передумови, процеси та результати психічного розвитку на етапі кризи. Фази вікового
періоду. Ф ізіологічні, психологічні та соціальні індикатори онтогенезу підлітка.
Особливості розвитку пізнавальних процесів та формування самосвідомості. П очуття
дорослості у підлітків. Н авчальна діяльність у цьому віці. Експериментування та
становлення вправності. П отреба у самоствердженні та самостійності. Виникнення
особистісної свідомості. Структура самосвідомості. Психічно, психологічно, соціально і
морально здоровий підліток.
П ідліток та дорослі: драматизм взаємовідносин. П сихологічні особливості
підліткових спільнот. Девіантна та деліквентна поведінка підлітків. Самовиховання у
підлітковому віці.
П сихологічні особливості ситуації психологічного, соціального, морального та
духовного розвитку особистості в ю нацькому віці (13,5 - 18 років). Ф ази ю нацького віку.
П сихологічні особливості розвитку інтелекту та особистості юнака. Ю ність як
заверш ую чий ступінь персоналізації. Рефлексія соціокультурного буття. У свідомлення
себе як особистості. Становлення суб’єктності в юності. Здатності до організації
діяльності та співорганізації у ній. П роблема ж иттєвого самовизначення як провідна
проблема віку. Психологічна, соціальна, моральна та духовна ситуація розвитку юнака.
Становлення світогляду. О собистісне та професійне самовизначення в юності.
Розвиток лю дини у дорослому віці. П роблема періодизації періодів дорослості.
Криза ю ності (17 - 21 років). Ф еноменологія кризи. Розходження ідеальних уявлень про
життя та реальності в юнацтві. П очаток становлення дійсного авторства у визначенні та
реалізації свого власного погляду на життя та індивідуального способу життя.
Формування реальних життєвих планів як індикатор виходу з кризи. А ктивне опанування
професійною діяльністю, соціальних ролей дорослого, пош ук кола знайомств.
М олодість (19 - 28 років). Закономірності психічного розвитку у молодому віці.
М олодість як період інтенсивного пізнавального розвитку. Розвиток функціональних
відносин між окремими психічними процесами, їх залежність від характеру професійної
діяльності та досягнень у ній (Б.Ананьєв). П ізнання себе у професійних ролях та
подолання життєвих труднощ ів як норма вікового розвитку. Розвиток здатності до
управління діяльністю. Ш лю б та народження дітей: проблеми молодої сім ’ї. Здобуття
автентичності “Я є Я ” . Психічно, психологічно, соціально і морально здорова молода
людина.

К риза молодості (27-33 роки) та її психологічна характеристика. У свідомлення
необхідності подальш ого професійного, соціального та особистісного зростання у кризі
молодості. П одолання професійно-рольових та політичних домінацій. П обудова
перспектив подальш ого життя як спосіб подолання кризи.
Дорослість (32 - 42 роки). Дорослість як “пік” професійних та інтелектуальних
досягнень. Розвиток здібностей у період дорослості. Становлення культурно-історичного
суб’єкта. Здобуття повноти діяльнісного способу життя. Заверш ення процесів
індивідуалізації особистості у період дорослості. П сихічно, психологічно, соціально і
морально здорова доросла людина.
К риза дорослості (39 - 45 роки). Ф еноменологія кризи дорослості як кризи
цінностей. П ош ук нового - духовного - змісту життя. Вироблення нового образу Я,
переосмислення життєвих цілей, внесення змін у всі області своєї діяльності продуктивний шлях подолання кризи дорослості.
Зрілість (44 - 66 років). В іковий портрет зрілої людини. Досягнення вершин в
управлінській діяльності. П олівікова спільнота (однолітки, діти, онуки) як органічне
життєве середовищ е зрілої людини, основне джерело переживань повноти життя.
П роблема недоверш еності світу та відповідальність людини. Виховання учнів та турбота
про зростання молодого покоління. Психічно, психологічно, соціально і морально здорова
зріла людина.
К риза зрілості (55 - 65 років). Вихід на пенсію та заверш ення активної трудової
діяльності. Н еобхідність підтвердження власної значимості для інших у цей час. Здобуття
інтегративності у кризі зрілості.
Старість (62 роки - ...). П еріоди старіння. Історичний характер довжини життя та
строків старіння. В іковий портрет старої людини. Зміни у психології старих та похилих
людей. Звуження простору міжособистісних відносин. Психічно, психологічно, соціально
і морально здорова стара людина. Два психологічні типи старості. М удрість як здобуття
старості. К риза індивідуального життя людини. Спроби осмислити феномен смерті.
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ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Сутність, о б ’єкт, предмет, мета, завдання педагогічної психології. Освіта як предмет
педагогічної психології. Структура і функції педагогічної психології. М ісце педагогічної
психології в системі наукового знання (філософія, соціологія, педагогіка, методика,
загальна психологія, вікова психологія, фізіологія тощо). М етодологічні засади та методи
педагогічної психології.
П сихологічна характеристика освіти, психологічна концепція освітнього процесу.
П сихологічні закономірності освіти: 1) забезпечення зовніш ньої та внутріш ньої
активності дітей, молодших школярів, підлітків та старш окласників; 2) забезпечення
особистісного підходу до дітей; 3) культивування діалогічної взаємодії; 4) актуалізація
механізмів розвитку, виховання і навчання дітей, молодших школярів, підлітків та
старшокласників;
5) творення
умов
для
самореалізації,
самовираження
та
самоствердж ення в освітньому процесі.
П сихологічна характеристика освітніх технологій розвитку, виховання і навчання
дітей, підлітків, ю наків і дорослих.
Виникнення та розвиток педагогічної психології. Концепції педагогічної психології.
Основні тенденції розвитку педагогічної психології на сучасному етапі. Становлення та
розвиток педагогічної психології в Україні.
Психологія педагогічної діяльності вчителя
Зміст, мета, завдання, мотиви і засоби
педагогічної діяльності. П сихологічна
структура педагогічної діяльності (конструктивний, організаційний, комунікативний,
гностичний, дидактичний, виховний, розвивальний компоненти). М одель педагогічної
діяльності педагога.
Здоровий та нездоровий стилі педагогічної діяльності. Емоційно-імпровізаційний,
емоційно-методичний, інтелектуально-імпровізаційний, інтелектуально-методичний стилі
діяльності. П сихологічні засади оптимізації діяльності вчителя. Професіоналізм і творчий
характер діяльності вчителя.
Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності: психофізіологічні передумови діяльності
вчителя; педагогічні здібності та їх структура; особистісні якості в структурі суб ’єкта
педагогічної діяльності. В имоги педагогічної діяльності до особистості вчителя.
П рофесійно значущ і психологічні, соціально-психологічні, моральні та духовні риси
особистості педагога. П рофесійна свідомість і самосвідомість вчителя. Професійні
цінності педагога. С уб’єкт-суб’єктна взаємодія у педагогічній діяльності.
П рофесіограма вчителя. Особистісні здатності педагога. П рограма професійного
самовиховання вчителя. М етоди самовиховання: самоаналіз, професійна рефлексія,
самоосвіта, самодіагностика, самокорекція, вивчення передового досвіду.

Соціалізація та професіоналізація педагога. П сихологічні особливості адаптації
молодого вчителя до роботи в школі.
Індивідуальність і професійна дефоромація
педагога.
М одель розвивальної діяльності педагога. Засоби та способи реалізації моделі
розвивальної діяльності педагога. П сихологічна характеристика ефективних та
неефективних розвивальних технологій. Діагностика та корекція розвивальної діяльності
педагога.
Психологія навчальної, виховної та розвивальної діяльності
П сихологічна характеристика змісту, мети, принципів, чинників виховання.
П сихологічні закономірності, механізми, чинники та умови виховання. П сихологічне
обґрунтування прийомів, способів та методів виховання. М одель виховної діяльності
педагога. П сихологічні основи різних видів виховання (морального, інтелектуального
виховання характеру та волі). П оказники і критерії вихованості.
П сихологічна характеристика ефективного виховного впливу, умови його
ефективності. Особистісна орієнтація виховних технологій. Деструктивні виховні впливи:
імперативна та маніпулятивна стратегії впливу. П сихолого-педагогічні умови
самовиховання. Форми і методи організації самовиховання школярів. Д іагностика та
корекція виховної діяльності педагога.
П сихологічна характеристика процесу учіння. Види, рівні механізми учіння та
научіння. П сихологічні чинники успіху (неуспіху) в учінні. М отиви учіння (пізнавальні та
соціальні). Змістові характеристики мотивів учіння (наявність чи відчутність
особистісного смислу учіння). Динамічні характеристики мотивів учіння (сила мотиву,
емоційна забарвленість, тривалість). Успіх в учінні як джерело позитивного ставлення до
навчання. М отивації учіння як важливий показник ефективності навчального процесу.
Уміння вчитися. Стилі учіння. П сихологічні умови формування вміння вчитися
самостійно. Роль педагога у формуванні вміння вчитися самостійно.
П сихологічна характеристика навчанням як керування процесом загальної і
професійної освіти. П сихологічні характеристики навчальної діяльності: зміст, мета,
завдання, мотиви. Дієво-операційні, контрольно-регулятивні складові навчальної
діяльності. Психологія оптимального стилю навчальної діяльності. М одель навчальної
діяльності педагога. Психологічні механізми навчання: постановка педагогом навчальних
задач, рефлексія, механізм зворотного зв ’язку підкріплення та ін. П сихологічна
характеристика факторів ефективності навчання. М отивація навчальної діяльності
(інтереси, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації) та її функції (спонукальна, організую ча
та смислоутворю ю ча). П сихологія методів навчання. П сихологічна характеристика типів
навчання. П сихологічна характеристика видів навчання: проблемне навчання,
програмоване навчання, алгоритмізоване навчання тощо. П сихологічні основи засвоєння
знань, формування умінь та навичок.
П сихологічні засоби індивідуалізації та диференціації навчання. Психологічні
основи роботи з обдарованими та відстаючими у навчанні дітьми.
Вікові закономірності розвитку, навчання і виховання дітей, молодших школярів,
підлітків та старш окласників. Специфіка механізмів розвитку, навчання і виховання дітей,
молодших школярів, підлітків та старш окласників. Специфіка чинників розвитку,
навчання і виховання дітей, молодших школярів, підлітків та старшокласників. Специфіка
розвивальних, виховних і навчальних технологій у роботі з дітьми, молодшими
школярами, підлітками та старш окласниками.
П сихічний та особистісний розвиток дітей та школярів в умовах освітнього процесу.
П сихологічні умови, чинники та механізми розвитку дітей і школярів в умовах освітнього
процесу. П сихологічні умови, чинники та механізми розвитку дітей і школярів в умовах
освітнього процесу.
Врахування педагогом у розвивальній діяльності вікових особливостей дітей,
молодших школярів, підлітків та старш окласників. Врахування педагогом у вихованні

діяльності вікових особливостей дітей, молодших школярів, підлітків та старшокласників.
Врахування педагогом у навчанні вікових особливостей дітей, молодших школярів,
підлітків та старш окласників. Специфіка моделей освітньої діяльності педагога з дітьми,
молодш ими школярами, підлітками та старш окласниками. Критерії розвиненості,
вихованості та навченості дітей, молодших школярів, підлітків та старш окласників.
П сихологічні засади індивідуалізації та диференціації освіти дітей, молодших школярів,
підлітків та старшокласників.
Зміст та функція психологічної служби в системі освіти
Завдання і проблеми психологічної служби в школі. Роль і місце психолога в
освітньому процесі школи. К онтроль за психічним та особистісним розвитком учнів і
проведення заходів, що сприяють розвитку, вихованню та навчанню дітей, молодших
школярів, підлітків та старшокласників. П сиходіагностика поведінки, стосунків, розвитку
учнів та класів. П итання психологічної консультації.
Систематичне вивчення учнів. Реалізація досліджень психології в практиці роботи
школи. Розробка практичних рекомендацій роботи з окремими учнями, вчителями,
батьками.
М одель взаємодії педагога і психолога.
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К ритер ії оціню вання знань

Оцінювання знань на вступному випробуванні проводиться за 4-бальною шкалою (від 2
____________________
до 5балів):_________ _
Кількіс
ть
батів

2

3

4

5

Вимоги
П равильні відповіді на питання білета та додаткові питання відсутні.
Відповіді на питання білета відсутні, на переважну більш ість додаткових
питань відповіді неправильні.
Володіння матеріалом фрагментарне. На більшість питань відповіді відсутні,
на додаткові питання дано неповні відповіді з великою кількістю помилок та
неточностей.
Відповіді на питання білета неповні, частково відсутні, зміст жодного з
питань не розкритий повною мірою, допущ ено багато грубих помилок.
Відповіді на окремі питання відсутні. Несвідоме, механічне відтворення
матеріалу за значними помилками та прогалинами у знаннях.
Відповіді на питання неповні, їх зміст розкрито лиш е частково. Допущено
низку грубих помилок та неточностей. Проблемно наводяться приклади.
Відповіді на окремі питання неповні, їх зміст розкрито лиш е частково.
Допущено чимало неточностей і помилок.
Відповіді загалом правильні, їх зміст у цілому розкрито. Проте у процесі
відповіді допущ ено окремі неточності та помилки. Знає окремі теорії вікової та
педагогічної психології.
Відповіді в основному правильні, їх зміст загалом висвітлено. Відтворення
матеріалу свідоме і повне, з деякими неточностями.
Відповіді на питання повні, їх зміст розкрито на достатньому рівні. Знання
відповідної термінології, психологічних закономірностей та механізмів.
Судження логічні й обгрунтовані. Ілюстрування матеріалу прикладами.
Знання концепції, теорій га напрямів вікової та педагогічної психології.
Відповіді на питання повні, їх зміст розкрито на високому науковому рівні.
О перування основними термінами та закономірностями. Ілюстрування
матеріалу відповідними прикладами.
Володіння матеріалом глибоке та усвідомлене. Відповіді на питання вичерпні.
В иклад матеріалу обгрунтований, логічний та переконливий. Вміння давати
оцінку
психологічним
явищам,
процесам,
фактам,
механізмам
та
закономірностям. Вільне оперування основними психологічними поняттями та
конструктами. Ілюстрування матеріалу/власними прикладами.

Голова предметної комісії

