
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістр за 

спеціальністю 
 

053 Психологія 
Варіант 0. 

 
1. Воля — це регулювання людиною своєї поведінки, що пов’язане з 

подоланням внутрішніх і зовнішніх перешкод. Це регулювання: 
     А) неусвідомлене, 
     Б) усвідомлене, 
     В) інтуїтивне,  
     Г) мимовільне. 
 
2. Людину як індивіда характеризує: 
     А) індивідуальний стиль діяльності,  
     Б) середній зріст, 
     В) мотиваційна спрямованість,  
     Г) креативність. 

 
3.Синонімом до поняття «патопсихологія» є: 

     А) клінічна психологія; 
     Б) фізіологічна психологія; 
     В) анатомічна психологія; 
     Г) структурна психологія. 
 

4.Об’єктом вивчення патопсихології є: 
     А) людина з проблемами виховання; 
     Б) людина з проблемами адаптації; 
     В) людина з проблемами навчання; 
     Г) людина з проблемами соціалізації. 
 

5.Методологія патопсихології визначається: 
     А) конкретно-науковим рівнем; 
     Б) загальнонауковим рівнем; 
     В) філософським рівнем; 
     Г) історичним рівнем. 
 
  



   6.Принципи роботи патопсихолога сформульовані: 
     А) Лурія; 
     Б) Зейгарник; 
     В) Виготський; 
     Г) Левін. 
 
 

   7.Імпульсивні дії найчастіше є проявом: 
     А) маніакально-депресивного психозу; 
     Б) енцефаліту; 
     В) психопатії;  
     Г) шизофренії. 
 
 
8. Прилад, який дає змогу пред'являти зображення в швидкому темпі, через 
дуже короткі проміжки часу. Вперше був сконструйований В. Вундтом і 
згодом набув широкого використання при дослідженні пізнавальних процесів, 
у першу чергу сприйняття та уваги: 
     А) аудіометр;  
     Б) адаптометр; 
     В) тахістоскоп; 
     Г) енцефалограф. 
 
 
9. Засновником інструментального підходу в організації експерименту є: 
     А) Виготський; 
     Б) Вундт;  
     В) Леонтьєв; 
     Г) Костюк. 
 
 
10. Потенційна можливість спростування результатів дослідження 
визначається: 
     А) атрибутами; 
     Б) суб'єктами дослідження; 
     В) об'єктами дослідження; 
     Г) результатами дослідження. 
 
  



11. Яке з наведених тверджень пояснює вивчення психіки в онтогенезі? 
Онтогенез – це: 
     А) розвиток психіки тварин, еволюція світу живих істот від найпростіших 
до людини;  
     Б) цілісний індивідуальний процес становлення людини як організму, як 
свідомої суспільної істоти, як особистості; 
     В) історичний розвиток суспільства; 
     Г) вивчення психіки в розвитку. 
 
 

12.У складі якої із поданих нижче груп наведені основні теорії психічного 
розвитку дитини в зарубіжній науці? Виберіть правильну відповідь. 

     А) діалектична концепція розвитку, системно-діяльнісний підхід; 
     Б) гуманістична психологія, теорія поетапного формування розумових дій;  
     В) теорія розвитку інтелекту у дітей, історико-еволюційний підхід; 
     Г) біогенетичні підходи,   психоаналітична   теорія,   теорія   
соціального   научіння, когнітивний підхід. 
 
 
13. Розрізняв “душевні” і “духовні” психічні процеси: 
     А) Костюк; 
     Б) Виготський; 
     В) Сєченов; 
     Г) Ушинський. 
 
 
14. Хворий постійно надмірно витрачає сили й енергію на боротьбу з 
нереальними ворогами — це прояви: 
     А) шизофренії; 
     Б) парафренної психопатії; 
     В) паранояльної психопатії; 
     Г) маніакально-депресивного психозу. 
 
 
15. Загальна гіпербулія не є проявом: 
     А) маніакально-депресивного психозу; 
     Б) циклотимії; 
     В) шизофренії; 
     Г) психопатії. 
 
  



16. Психологічною засадою особистісно-орієнтованої (реконструктивної) 
психотерапії в патопсихології є: 
     А) теорія відношень; 
     Б) теорія діяльності; 
     В)теорія установки; 
     Г) теорія поля. 
 
 
17. Одним із симптомів шизофренічного дефекту є: 
     А) гіпербулія; 
     Б) парабулія; 
     В) прогресуюча гіпобулія; 
     Г) прогресуюча гіпербулія. 
 
 
18. Міра всіх речей — людина, свідчив: 
     А) Протагор;  
     Б) Сократ;  
     В) Платон;  
     Г) Гіпократ. 
 
 
19. Поняття «самоспостереження» є синонімом терміну: 
     А) інтроверсія;  
     Б) інтроспекція;  
     В) інтроекція;  
     Г) інтроскопія. 
 
 
20. Структура психіки людини складається з таких компонентів: 
     А) психічні процеси, стани і властивості; 
     Б) свідоме, несвідоме;  
     В) психічні зміни, явища і властивості; 
     Г) психічні стани, розлади і процеси. 
 


	11. Яке з наведених тверджень пояснює вивчення психіки в онтогенезі? Онтогенез – це:
	13. Розрізняв “душевні” і “духовні” психічні процеси:

