ВСТУП
Програма конкурсних фахових вступних випробувань (екзамен в усній
формі) призначена для кандидатів на навчання у Черкаському інституті
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету
цивільного захисту України для здобуття освітнього ступеня магістр за
спеціальністю 053 «Психологія».
Програма охоплює матеріал в межах навчальних програм дисциплін
циклу професійної та практичної підготовки, що вивчаються в ході
підготовки фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» освітнього ступеня
«бакалавр» у вищих навчальних закладах цивільного захисту.
Фахове вступне випробування проводиться з метою перевірки та
оцінки теоретичної підготовки вступника, встановлення рівня його знань з
основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості
освіти, положенням про ступеневу освіту, навчальним планам і програмам
підготовки фахівців.
Для проведення фахового вступного випробування створюється комісія
на чолі з Головою, до складу якої включаються викладачі, які викладають
профільні навчальні дисципліни.
Фахове вступне випробування проводиться у формі усного іспиту, під
час якого вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з
фахових дисциплін. Для проведення випробування комісією розробляються
екзаменаційні білети, які підписуються Головою фахової комісії. Кожен
екзаменаційний білет містить три питання. Усі білети рівнозначні за своєю
складністю і потребують застосування широкого діапазону знань, спрямовані
не на просте відтворення теоретичного матеріалу тієї чи іншої проблеми, а
вимагають активізації творчої розумової діяльності вступника. Час на
підготовку відповіді першого абітурієнта складає 30 хвилин.
Для складання випробування вступник може використовувати лише
ручку та чистий аркуш паперу для підготовки до відповіді. Усі інші
матеріали, як то законодавчі та нормативні акти, методичні матеріали,
довідники, словники, записи, конспекти, тощо, а також засоби мобільного
зв’язку, будь-які носії інформації протягом іспиту абітурієнтам
використовувати суворо забороняється. У разі порушення зазначених вимог,
а також при виявленні проявів несамостійного виконання абітурієнтами
завдань фахового іспиту, які проявляються, наприклад, у вигляді розмов,
підказування, інших видів спілкування, члени комісії мають право вивести
абітурієнта з іспиту з виставленням йому загальної незадовільної оцінки.

1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ КАНДИДАТА НА НАВЧАННЯ З
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Оцінка з фахового вступного випробування виставляється комісією за
100 бальною шкалою, відповідно до таблиці 1.1.
Таблиця 1.1
Критерії оцінювання знань кандидата на навчання
з фахового вступного випробування
Оцінка
181 – 200 балів
(відмінно)

Критерії
Вступник при відповіді на питання виявив всебічні,
систематизовані, глибокі знання матеріалу, який
виноситься на контроль, уміння вільно самостійно
аналізувати, узагальнювати і виконувати завдання,
передбачені даною програмою, повністю, логічно і
послідовно розкрив суть поставлених питань, не
допускаючи помилок.
150 – 180 балів
Вступник при відповіді на питання виявив повне
(добре)
знання матеріалу, який виноситься на контроль, успішно
виконав завдання. Вміє правильно використовувати
теоретичні положення для виконання поставленої задачі,
але допускає несуттєві помилки, що не впливають на
загальну правильність відповіді.
При
додатковому
уточнюючому
опитуванні
допускає окремі помилки.
100 – 151 бал
Вступник при відповіді на питання виявив знання
(задовільно)
основного матеріалу в об’ємі, що необхідний для
подальшого навчання і роботи, здатність упоратись з
виконанням завдань, передбачених даною програмою.
Разом із тим, не знає окремих положень, допускає
неточності
у
відповіді,
недостатньо
чітке
їх
формулювання.
Має певні труднощі при відповіді на додаткові
уточнюючі питання.
менше 100 балів
Вступник при відповіді на питання виявив серйозні
(незадовільно) недоліки в знанні основного матеріалу, передбаченого
даною програмою, допускає суттєві помилки і неточності.
Не вміє логічно і послідовно сформулювати відповіді на
поставлені завдання.
Має суттєві труднощі при відповіді на додаткові
уточнюючі питання.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА
ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
2.1.

Перелік питань з дисципліни «Історія психології»:

1. Місце історії психології в системі психологічних дисциплін та її
зв'язок з іншими галузями науки.
2. Принципи побудови історії психології. Особливості розвитку
вітчизняної історії психології.
3. Міфологічні уявлення про душу народів світу. Психологія
Стародавнього Сходу.
4. Загальна характеристика античної психології, її роль та місце у
розвитку світової психологічної думки.
5. Загальна характеристика розвитку психологічної думки періоду
Середньовіччя.
6. Схоластика як основа філософсько-психологічної думки
середньовікової Європи.
7. Арабомовна психологічна думка: збереження і розвиток античної
традиції.
8. Історичні, соціокультурні передумови виникнення нових поглядів
на людину у період Відродження та їх особливості.
9. Загальна характеристика культурних тенденцій періоду Нового часу.
10. Особливості світосприйняття та специфіка культури епохи
Просвітництва.
2.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2.3.

Перелік питань з дисципліни «Загальна психологія»:
Предмет психології та її завдання.
Поняття про психіку і свідомість.
Поняття про особистість та її структуру.
Зміст психологічної структури діяльності.
Загальна характеристика пізнавальних процесів.
Поняття про емоції та почуття.
Воля як психічний процес. Основні якості волі.
Темперамент та його властивості.
Структура та різновиди здібностей.
Структура характеру та його риси.
Перелік питань з дисципліни «Соціальна психологія»:

1. Становлення і розвиток вітчизняної соціальної психології.
2. Проблема спілкування в соціальній психології. Структура, види і
функції спілкування.
3. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.
4. Механізми міжособистісного сприйняття.

5. Поняття та структура соціально-психологічного конфлікту.
6. Проблема групи в соціальній психології. Класифікації груп.
7. Поняття про групову динаміку, її процеси та механізми.
8. Лідерство і керівництво в малих групах.
9. Натовп як форма масової поведінки людей.
10. Залежність міжособистісного впливу від
психологічних
характеристик об’єкта та суб’єкта соціальної перцепції.
2.4.

Перелік питань з дисципліни «Психологія праці»:

1. Методологічні та теоретичні засади психології праці.
2. Методи психології праці.
2. Характеристика ергатичної системи «людина–праця–професійне
середовище».
3. Статево-вікова мінливість суб’єкта праці.
5. Поняття професіографії та її складові.
6. Психологічна класифікація професій.
7. Психологічні проблеми мотивації професійної діяльності.
8. Психологічні основи психологічного відбору, підбору, розміщення
і атестації працівників.
9. Психологічні проблеми трудової адаптації працівників.
10. Психологічні проблеми підвищення професійної працездатності
працівників.
2.5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
машина».
2.6.
1.
2.
3.
4.

Перелік питань з дисципліни «Інженерна психологія»:
Принципи та методи інженерної психології.
Основні характеристики та види діяльності оператора.
Психологічні особливості приймання рішення оператором.
Керуючі дії оператора. Характеристики керуючих дій.
Фактори впливу на операторську діяльність.
Функціональні стани оператора у професійній діяльності.
Особливості організації робочого місця оператора.
Розподіл функцій у системі «людина-машина».
Підходи до проектування систем «людина-машина».
Інженерно-психологічна і економічна оцінка систем «людинаПерелік питань з дисципліни «Екстремальна та кризова психологія»:
Проблема екстремальності в сучасній психологічній науці.
Психологічна класифікація екстремальних ситуацій.
Екстремальні фактори психогенного ризику.
Суб’єктивна значущість стресогенності екстремальних ситуацій.

5. Психологічні особливості поведінки людей в умовах екстремальної
ситуації.
6. Загальна підготовленість особистості до дій в екстремальних умовах.
7. Правила першої психологічної допомоги постраждалим в умовах
екстремальної ситуації.
8. Специфіка психологічної допомоги при ступорі.
9. Особливості надання психологічної допомоги при агресії.
10. Особливості надання психологічної допомоги при істериці.
2.7. Перелік питань з дисципліни «Основи психологічної практики»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Психологічна практика як професійна діяльність психолога.
Фахова майстерність психолога-практика.
Етичні засади діяльності практичного психолога.
Роль та місце психолога у психологічній практиці.
Пастки у психологічній практиці під час роботи з клієнтом.
Засоби впливу психолога-практика на клієнта.
Психологічна практика у сфері ДСНС України.
Тестування у психологічній практиці.
Основні напрями діяльності практичного психолога.
Сутність та зміст професійної підготовки практичного психолога.

2.8. Перелік питань з дисципліни «Вікова психологія»:
1. Предмет, завдання та проблематика вікової психології.
2. Поняття та сутність психічного розвитку.
3. Умови, джерела та рушійні сили психічного розвитку.
4. Періодизація психічного розвитку людини.
5. Проблема співвідношення навчання і розвитку.
6. Зміст та специфіка дослідження вікових особливостей психіки людини.
7. Вік як психологічна категорія.
8. Природне і соціальне у психічному розвитку.
9. Поняття про кризи та стабільні періоди розвитку.
10. Поняття провідної діяльності та її значення у психічному розвитку
особистості.
2.9. Перелік питань з дисципліни «Політична психологія»:
1. Предмет, завдання та методи досліджень політичної психології.
2. Становлення та основні етапи розвитку політичної психології.
3. Психологічний зміст політичної влади і владних відносин.
4. Політична еліта: проблеми політичної елітаризації суспільства.
5. Поняття про лідерство та сучасні концепції політичного лідерства.
6. Роль соціально-психологічних служб у формуванні позитивного
іміджу лідера.

7.
злагоди.
8.
9.
10.

Психологічні основи культури політичного діалогу, консенсусу та
Психологічні особливості політичного впливу.
Психотехнології виборчих кампаній.
Політичне спілкування та його психологічні особливості.

2.10. Перелік питань з дисципліни «Педагогічна психологія»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Педагогічна психологія в системі психологічних знань про людину.
Основні завдання та галузі педагогічної психології.
Психологічні особливості педагогічної діяльності.
Навчання як різновид людської діяльності. Класифікація видів навчання.
Психологічний аналіз проблемного навчання.
Фактори та умови успішного навчання.
Психологічні основи педагогічної оцінки.
Виховання – як одна із центральних категорій педагогічної психології.
Психологічні особливості морального виховання особистості.
Особливості сімейного виховання.

2.11. Перелік питань з дисципліни «Основи психотерапії»:
1. Становлення і розвиток вітчизняної психотерапії.
2. Цілі, методи та функції психотерапії.
3. Основні форми психотерапії та психокорекції.
4. Основні напрямки психотерапії: екзистенційно-гуманістичний та
когнітивно-поведінковий напрямок.
5. Засоби психологічного впливу в психотерапії.
6. Механізми психокорекційного впливу в психотерапії.
7. Теоретична обумовленість відмінних та спільних рис психотерапії
та психокорекції.
8. Особливості альтернативної психотерапії.
9. Особливості кризової психотерапії.
10. Раціонально-емотивна психотерапія А. Елліса (основні поняття,
техніки).
2.12. Перелік питань з дисципліни «Патопсихологія»:
1. Розвиток патопсихології як науки. Сучасний стан розвитку
патопсихології.
2. Методи дослідження патологічних регістр-синдромів.
3. Характеристики патопсихологічних регістр-синдромів при
ендогенно-органічних захворюваннях (епілепсії, первинних атрофічних
процесах у головному мозку).
4. Патопсихологічна семіотика шизофренії.
5. Патопсихологічні розлади особистості при наркоманії, алкоголізмі.

6. Патопсихологічна семіотика маніакально-депресивного психозу.
7. Патопсихологічні порушення при ранньому розвитку психічних
захворювань.
8. Патопсихологічні порушення при нехімічних видах залежностей.
9. Патопсихологічні порушення у жертв насильства.
10. Патопсихологічні порушення при невротичних станах.
2.13. Перелік питань з дисципліни «Юридична психологія»:
1. Актуальні проблеми юридичної психології та її основні напрями.
2. Психологічна характеристика особистості правопорушника.
3. Психологічні чинники, що визначають суспільну небезпеку
групової злочинної діяльності.
4. Соціально-психологічні закономірності формування і розвитку
злочинних груп, основні способи їх утворення.
5. Психологічна характеристика слідчої діяльності.
6. Психологічні особливості особистості слідчого.
7. Психологічні основи судово-психологічної експертизи.
8. Психологічна характеристика особистості засуджених.
9. Психологічні відмінності мікросередовища засуджених.
10. Психологічні методи корекції та ресоціалізації особистості засуджених.
2.14. Перелік питань з дисципліни «Експериментальна психологія»:
1. Становлення і розвиток експериментального методу в психології.
2. Незалежна та залежна змінні в експерименті.
3. Обробка та узагальнення експериментальних даних.
4. Особливості планування експерименту.
5. Перевірка нуль-гіпотези.
6. Статистична значимість результатів експерименту.
7. Факторний аналіз особистості.
8. Способи відбору учасників дослідження з популяції та утворення з
них експериментальних груп.
9. Експериментальні дослідження невербальних проявів психіки.
10. Функційні і кореляційні залежності.
2.15. Перелік питань з дисципліни «Психодіагностика»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поняття про психодіагностику та її предмет.
Загальна характеристика основних методів психодіагностики.
Надійність та валідність тестів.
Поняття про здібності. Тести здібностей.
Загальна характеристика тестів інтелекту.
Діагностика пізнавальних здібностей як складових інтелекту.
Загальна характеристика особистісних опитувальників.

8. Особистісні опитувальники в діагностиці міжособистісних відносин.
9. Поняття проективних методик. Переваги та недоліки.
10. Загальна характеристика методик шкалування та самооцінки.
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