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ВСТУП

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19.00.01 –
загальна психологія, історія психології складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня другого
(магістерського) рівня вищої освіти сьомого освітньо-кваліфікаційного рівня
освіти напряму 8.03010201 психологія.
Предметом вступу є основні поняття, теорії, принципи, дані, факти,
експериментальні та емпіричні дослідження, розвиток психологічної науки.
Програма вступного іспиту складається з таких розділів:
Розділ 1.Предмет, методи, методологічні принципи психології.
Розділ 2. Особистість, теорії особистості. Індивідуально-психологічні
особливості особистості.
Розділ 3. Пізнавальні та емоційно-вольові процеси.
Розділ 4. Історичний перебіг розвитку психології.

Мета та завдання вступного іспиту
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні
показати такі результати навчання:
- знання основних понять, категорій, теорій, принципів психології;
- знання сучасної наукової літератури з психології та вміння вільно в ній
орієнтуватися;
- вміння аналізувати та зіставляти різні авторські концепції, подібні за
формулюванням та змістом поняття;
- вміння застосовувати дані й положення психологічних теорій для аналізу
конкретних феноменів і життєвих ситуацій.

Виклад змісту вступного іспиту
Розділ 1. Предмет, методи, методологічні принципи психології.
Тема 1. Предмет та задачі психології.

Роль психології у сучасному світі. Співвідношення між життєвою та
науковою психологією. Основні галузі психології. Місце психології у системі
наук. Поведінка та внутрішній світ як сфери проявлення психічного життя
людини. Класифікація психічних явищ. Коло завдань, що вирішує
психологія.
Тема 2. Методи психології. Методологічні принципи психології
Психологія як мільтипарадігмальна наука. Категорії психології:
відображення,
психіка,
свідомість,
особистість,
діяльність,
спілкування, образ, мотив, переживання, ставлення, дія. Методи природнонаукової і гуманітарної психології. Методи психологічної практики.
Методологічні принципи психології: принцип системності, принцип
активності, принцип детермінізму, принцип розвитку.
Розділ 2. Особистість, теорії особистості. Індивідуально-психологічні
особливості особистості.
Тема 1. Поняття особистості в психології
Життєвi уявлення про особистість та їх обмеження. Поняття: людина,
iндивiд, iндивiдуальнiсть, особистiсть. Особистiсть як продукт суспiльноiсторичного та онтогенетичного розвитку. Соцiальнi та економiчнi
передумови особистiсноi форми поведiнки. Поняття особиcтостi.
Гармонiйний та конфлiктний типи особистостi. Особистiсть у перехiдний
перiод. Проблеми виховання особистостi у сучасних умовах.
Тема 2. Теорія особистості
Компоненти теорiї особистостi. Критерiї оцiнки теорiї особистостi. Органiчнi
передумови та соцiальнi умови розвитку особистостi. Поняття про соцiальну
ситуацiю розвитку особистостi. Сили, що рухають розвиток особистостi.
Проблема структури особистостi. Типологiя особистостi. Проблеми
перiодизацiї розвитку особистостi. Одиниця поведiнки особистостi
Тема 3. Психоаналiтичні теорії: загальнi концепцii та принципи
Теорія З.Фрейда. Iнстинкти: рушійні сили поведiнки. Розвиток особистостi:
психо-сексуальнi стадiї розвитку. Психоаналiтична терапiя.
Перегляд психодинамічного напрямку. Альфред Адлер: Iндивiдуальна теорiя
особистостi. Загальна концепцiя та принципи. Карл Юнг: Аналiтична
психологiя. Загальна концепцiя та принципи.
Неофрейдизм: психосоціальні теорії особистості. Ерiк Ерiксон. Егопсихологiя: результати розвитку психоаналiзу. Епігенетичний принцип.
Розвиток особистостi: психосоцiальнi стадiї.
Карен Хорнi. Соцiокультурна теорiя особистостi. Основнi концепцiї та
принципи.
Ерiх Фром. Гуманiстичний психоаналiз. Екзистенцiйнi потреби: потреба у
подоланнi себе, потреба в укорiненостi, самоiдентичнiсть, система цiнностей.

Структура характеру. Типи непродуктивних орiентацiй: рецептивний,
експлуативний, ринковий, накопичувальний типи.
Тема 4. Диспозиційний напрямок у теоріях особистості
Гордон Олпорт: диспозицiйна теорiя особистостi. Концепцiя рис особистостi.
Пропрiум: розвиток особистостi. Функцiональна автономiя. Зрiлiсть
особистостi.
Реймонд Кеттелл: структурна теорiя рис особистостi. Основнi концепцiї та
принципи.
Ганс Айзенк: теорія типiв особистостi. Основнi концепцiї та принципи.
Тема 5. Гуманістичний та феноменологічний напрямки у теоріях особистості
Абрахам Маслоу: Гуманiстична теорiя особистостi. Основнi принципи теорiї.
Мотивацiя: iерархiя потреб. Дефiцитарна мотивацiя та мотивацiя зростання.
Карл Роджерс: Феноменологiчна теорiя особистостi. Керiвний мотив життя:
тенденцiя актуалiзацiї. Я-концепцiя.
Тема 6. Дільнісні теоріі особистості
Теорія С.Л.Рубинштейна: особистiсть як основа, iнтегруюча усi психологiчнi
процеси, властивостi та стани iндивiда. Вчинок як одиниця поведiнки
особистостi. Структура особистостi: спрямованість, здібності, характер.
Теорiя О. М. Леонтьєва. Особистість як особлива системна властивість.
Дiяльнiсть – основа особистостi. Структура діяльності. Мотиви й
особистiсний смисл. Структура особистості. Розвиток особистості та його
в’язок з розвитком діяльності.
Теорія особистості О.К. Дусавицького. Загальна характеристика поняття
особистості. Роль навчальної діяльності у розвитку особистості. Структура
особистостi: інтерес, ідеал, характер. Поняття норми i патологiї особистостi.
Структура
Я.
Характеристика
типiв
патологiчної
особистостi.
Характеристика особистостi в нормi.
Тема 7. Темперамент, характер, здібності
Гуморальні, факторні, конституціональні теорії темпераменту. Психологічні
теорії темпераменту Я. Стреляу і В. М. Русалова. Нервова система і
темперамент (теорії І.П. Павлова, Б.М.Теплова і В. Д.Нєбиліцина).
Фізіологічна основа темпераменту. Вплив спадковості та середовища на
темперамент. Основні типи темпераменту та їх
психологічні
властивості.Темперамент в структурі особистості.
Підходи до вивчення характеру. Природні та соціальні передумови
характеру. Типології характерів: К.Юнга, Г. Хейманса-Ле-Сенна, Є.
Шострома, Б.С. Братуся. Акцентуації характеру.
Поняття про здібності та їх види. Взаємозв’язок здібностей з іншими
властивостями особистості. Здібності в структурі особистості. Креативность
та творча особистість.

Розділ 3. Пізнавальні та емоційно-вольові процеси
Тема 1. Поняття про пізнавальні процеси. Відчуття та сприйняття.
Поняття про пізнавальні процеси та їх класифікація. Відчуття, сприйняття,
сенсомоторна активність. Сенсорна модальність. Види відчуття. Основні
характеристики відчуттів. Принцип специфічних енергій органів почуттів і
його практична перевірка. Основні психофізичні закономірності. Властивості
сприйняття. Теорії сприйняття. Загальна характеристика. Зорове сприйняття
і очерухова активність. Природа перцептивного образу. Основні теоретичні
уявлення про сприйняття. Сприйняття простору і форми. Сприйняття руху і
часу. Психофізіологія зору. Симультанність і сукцесивність сприйняття.
Теорія колірного зору.
Тема 2. Психологія пам’яті та мислення. Мова.
Співвідношення перцептивних і мнемічних процесів. Пам'ять як базова
функція психіки. Органічні основи пам'яті. Основні концепції. Теорії пам'яті.
Загальна характеристика. Закономірності процесу запам'ятовування.
Узнавання і відтворення. Спогад, пригадування, реконструкція. Збереження
слідів пам'яті і забування. Розлади пам'яті. Закономірності ремінісценції.
Види пам'яті. Мимовільне і довільне запам'ятовування. Передумови
продуктивного запам'ятовування. Структура і функції вищих форм
запам'ятовування. Локалізація мнемічних процесів у мозку людини.
Семантична
організація
матеріалу
і
запам'ятовування.
Загальні
закономірності пам'яті і мислення. Пам'ять і образ. Пам'ять як основний
предмет досліджень представників Харківської школи психологів. Теорії
П.І.Зінченка і Г.К.Середи. Місце пам'яті в системі пізнавальних процесів.
Мислення як опосередкована форма відображення дійсності. Формальнологічний і психологічний аспекти аналізу мислення. Теоретичні підходи до
дослідження мислення. Мислення як процес рішення задачі. Основні фази
розумового процесу (ухвалення рішення). Аналітико-синтетична природа
мислення. Операційний склад
розумової діяльності. Співвідношення
емпіричного і теоретичного мислення. Єдність спілкування й узагальнення.
Риси розходження і подібності переробки інформації людиною і
комп'ютером. Роль образа в розумовому процесі. Співвідношення
абстрактних і конкретних образів у мисленні. Сходження від абстрактного
до конкретного. Основні закономірності процесу пізнання. Методи вивчення
мислення.
Особливості
внутрішньої
мови.
Розвиток
мислення
(філогенетичний і онтогенетичний аспекти). Історична обумовленість
розумової діяльності. Співвідношення мислення і мови. Значення зовнішніх
предметних дій для становлення мислення.
Мова. Місце мови в системі пізнавальних процесів. Мова як форма існування
суспільної практики. Виникнення і перші етапи розвитку мови у дитини.
Основні функції мови. Види мови. Засоби невербальної комунікації.
Тема 3. Уява та увага.

Поняття про уяву. Форми прояву уяви. Функції уяви в пізнавальній
діяльності. Механізми уяви: аглютинація, гіперболізація, акцентування,
схематизація і типізація. Довільна і мимовільна уява. Відтворююче і
перетворююче (творче) уявлення. Критерії і методи оцінки креативности.
Прийоми уяви і способи її активізації. Уява в структурі різних форм
діяльності. Розвиток ігрової діяльності й уява. Творчі здібності особистості.
Теорії творчості.
Поняття про увагу. Увага як вибірковість пізнавальних процесів.
Властивості уваги. Теоретичні підходи до дослідження уваги.
Сучасні
теоретичні напрямки дослідження уваги. Психофізіологічні основи уваги.
Методи дослідження уваги. Закономірності формування довільної уваги.
Співвідношення і взаємозв'язок пізнавальних процесів.
Тема 4. Емоційно-вольові процеси.
Механізм виникнення емоцій. Функції емоцій. Теорії емоцій. Класифікація
емоцій, загальна характеристика емоційних станів. Загальні закономірності
емоційних процесів. Емоційність як особистісна особливість. Емоційний
інтелект: структура, загальна характеристика.
Місце волі у системі психологічних феноменів. Загальна характеристика
мимовільної, довільної та волевої дії. Підходи до вивчення волі, теорії волі.
Структура вольового акту.
Розділ 4. Історичний перебіг розвитку психології
Тема 1. Загальна характеристика історії психології. Розвиток психологічного
знання в рамках філософії та природничих наук.
Предмет та завдання історії психології. Зародження та розвиток античної
психологічної думки. Розвиток європейської психології у 4 – 11 століттях.
Середньовічна арабська психологія. Психологія у пізньому Середньовіччі (12
– 15 століття). Розвиток психології в эпоху Відродження. Розвиток психології
у Новий час.
Тема 2. Оформлення психології як самостійної науки
Передумови оформлення психології як самостійної науки. Програми
побудови психології як дослідної науки. Фізіологічна психологія В. Вундта.
Американський функціоналізм (У. Джемс, Дж. Дьюї, Дж. Енджелл,
Р. Вудвортс).. Наукова суперечка між Вюрцбурською та Корнуельською
школами. Проблема об'єктивності та наукової верифікації психологічного
знання. Розвиток галузей психології наприкінці 19 – на початку 20 століття.
Тема 3. Розвиток психології у ХХ столітті
Відкрита криза у психології (1910-30-ті рр.) Наявність конфронтуючих шкіл
як прояв кризи у психології. Різне поняття предмета психологічної науки у
біхевіоризмі, психоаналізі, гештальттеорії. Розвиток та трансформації

психоаналізу. Виникнення та розвиток біхевіоризму. Основні положення та
напрями експериментальних досліджень у гештальт-психології.
Розвиток зарубіжної психології після другої світової війни (40-70-і роки):
загальна характеристика. Основні положення та теорії гуманістичної
психології. Основні поняття экзистенційної психології. Загальна
характеристика когнітивної психології. Когнітивний підхід у консультуванні
та психотерапії.
Соціально-політичні та культурні умови розвитку психології у СРСР у
1920-30-х рр. Л.С.Виготський про опосередкування вищих психічних
функцій. Знак як психологічне знаряддя. Соціальна природа вищих
психічних функцій. Розвиток радянської психології у другій половині ХХ ст.
Діяльнісний підхід у роботах С.Л. Рубінштейна та О.М. Леонтьєва.
Харківська психологічна школа.
Загальні тенденції розвитку психології наприкінці XX – на початку
XXI ст.
Критерії оцінювання результатів вступного іспиту
5 – повна та змістовна відповідь на всі запитання білету. Вступник
демонструє відмінне знання основних теорій та положень психології, добре
знання основної та допоміжної наукової літератури з питань. Показує вміння
аналізувати та зіставляти теорії, дані та факти, робити відповідні висновки.
Відповідь структурована, послідовна та логічна. Вступник дає повні та
змістовні відповіді на всі додаткові запитання.
4 – повна та змістовна відповідь на всі запитання білету. Вступник
демонструє добре знання основних теорій та положень психології,
орієнтацію в науковій літератури з питань. Аналізує теорії, дані та факти, але
не завжди може зробити відповідні висновки. Відповідь структурована та
послідовна. Вступник дає відповіді на основні додаткові запитання, але не на
всі і не досить вичерпні.
3 – не повна відповідь на запитання білету. Знання основних теорій та понять
психології уривчасте та недостатнє. Вступник не може зробити висновки, не
показує здібності аналізувати науковий матеріал. Знання літератури
поверхове та вибіркове. Відповіді на додаткові запитання майже відсутні.
2 – вступник не дає задовільної відповіді на запитання білету. Не
орієнтується в поняттях, фактах та теоріях психології. Не знає наукової
літератури та не може дати послідовну відповідь на запитання.

Питання до вступного іспиту
1. Роль психології в сучасному світі.
2. Основні галузі психології.
3. Психологія як система наук, що розвивається.

4. Місце психології в системі наук.
5. Відмінності наукової та життєвої психології.
6. Класифікація психічних явищ.
7. Психологія як мультипарадігмальна наука.
8. Загальна характеристика методів психології.
9. Категорії психології.
10.Принципи психології.
11.Поняття людина, iндивiд, iндивiдуальнiсть, особистiсть.
12.Особистiсть як продукт суспiльно-iсторичного та онтогенетичного
розвитку. Соцiальнi та економiчнi передумови особистiсноi форми
поведiнки. Гармонiйний та конфлiктний типи особистостi.
13.Органiчнi передумови та соцiальнi умови розвитку особистостi.
14.Поняття про соцiальну ситуацiю розвитку особистостi.
15.Перiодизацiї розвитку особистостi.
16.Проблема структури особистостi.
17.Типологiї особистостi.
18.Психоаналiтичні теорії: загальнi концепцii та принципи
19.Теорія З.Фрейда. Рушійні сили поведiнки. Розвиток особистостi: психосексуальнi стадiї розвитку.
20.А.Адлер: Iндивiдуальна теорiя особистостi. Загальна концепцiя та
принципи.
21.К. Юнг: Аналiтична психологiя. Загальнi поняття та принципи.
22.Загальна характеристика неофрейдизму.
23.Его-психологiя Е. Ерiксона. Епігенетичний принцип. Психосоцiальнi
стадiї розвитку особистостi.
24.К.Хорнi. Соцiокультурна теорiя особистостi. Основнi концепцiї та
принципи.
25.Е.Фром. Гуманiстичний психоаналiз. Екзистенцiйнi потреби.
Структура характеру. Типи непродуктивних орiентацiй.
26.Диспозиційний напрямок у теоріях особистості.
27.Концепцiя рис особистостi. Г.Олпорта.
28.Структурна теорiя рис особистостi Р.Кеттелла.
29.Теорія типiв особистостi Г. Айзенка.
30.Гуманістичний та феноменологічний напрямки у теоріях особистості.
31.Основнi принципи гуманістичної теорiї А.Маслоу.
32.Феноменологiчна теорiя особистостi К.Роджерса. Я-концепція.
33.Дільнісні теоріі особистості.
34.Теорія С.Л.Рубинштейна. Вчинок як одиниця поведiнки особистостi.
Структура особистостi за С.Л.Рубінштейном.
35.Теорiя О. М. Леонтьєва.
36.Структура діяльності за О.М.Лентьєвим. Мотиви й особистiсний
смисл. Структура особистості та її розвиток в теорії О.М.Леоньєва.
37.Теорія особистості О.К. Дусавицького.
38.Нервова система і темперамент.

39.Основні концепції темпераменту (конституційні, факторні теорії,
темперамент з точки зору ВНД, регулятивна теорія темпераменту
Я. Стреляу).
40.Місце характеру в структурі індивідуальності.
41.Проблеми психології здібностей.
42.Поняття про пізнавальні процеси. Співвідношення і взаємозв'язок
пізнавальних процесів.
43.Поняття відчуття та його основні характеристики.
44.Сприйняття. Властивості сприйняття. Теорії сприйняття.
45.Основні теоретичні уявлення про сприйняття. Природа перцептивного
образу.
46.Поняття про пам'ять. Місце пам'яті в системі пізнавальних процесів.
Загальна характеристика. Процеси пам'яті.
47.Класифікації видів пам'яті та їх характеристика.
48.Мимовільна та довільна пам'ять. Теорія пам'яті П.І.Зінченка.
49.Футурогенна теорія пам'яті Г.К.Середи.
50.Мислення як опосередкована форма відображення дійсності.
Теоретичні підходи до дослідження мислення.
51.Види мислення. Розвиток мислення.
52.Мислення як процес рішення задачі.
53.Методи вивчення мислення.
54.Співвідношення мислення і мови.
55.Мова. Місце мови в системі пізнавальних процесів.
56.Основні функції мови. Види мови. Засоби невербальної комунікації.
57.Поняття про уяву. Функції уяви в пізнавальній діяльності. Механізми
уяви. Критерії і методи оцінки креативности.
58.Поняття про увагу. Властивості уваги. Закономірності формування
довільної уваги.
59.Сучасні теоретичні напрямки дослідження уваги.
60.Методи дослідження уваги.
61.Механізм виникнення емоцій. Функції емоцій.
62.Теорії емоцій.
63.Класифікація емоцій, загальна характеристика емоційних станів.
64.Емоційний інтелект: структура, загальна характеристика.
65.Загальна характеристика мимовільної, довільної та волевої дії.
66.Підходи до вивчення волі, теорії волі.
67.Структура вольового акту.
68.Предмет та завдання історії психології.
69.Загальна характеристика основних періодів розвитку психології.
70.Психологічні концепції еллінізму.
71.Психологічні теорії Середньовіччя та епохи Відродження.
72.Розвиток психології у Новий час.
73.Передумови перебудови психології у самостійну науку.
74.Експериментальна психологія Вундта та структуралізм.

75.Причини та прояви кризи психологічної науки на початку XX століття.
76.Етапи розвитку психоаналітичної теорії 3. Фройда.
77.Неофройдизм, його загальна характеристика: вплив соціальних умов та
розбіжності з ортодоксальною теорією.
78.Виникнення та розвиток біхевіористичної теорії.
79.Основні положення гештальт-психології. Напрями експериментальних
досліджень.
80.Передумови розвитку та основні положення гуманістичної психології.
81.Загальна характеристика когнітивної психології.
82.Розвиток когнітивного підходу у консультуванні та психотерапії.
83.Культурно-історична теорія Л. С. Виготського: основни положення та
напрями досліджень.
84.Діяльнісний підхід у роботах С.Л. Рубінштейна та О.М. Леонтьєва.
85.Проблема пам'яті та особистості в Харківській школі (П.І. Зінченко,
Г.К. Середа).
86.Загальні тенденції розвитку психології наприкінці XX – на початку
XXI ст.
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