
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
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053 Психологія 

 
Варіант 0 

 
1. Психологія має предметом вивчення: 
     А) закономірності розвитку психічних явищ;  
     Б) свідомість людини;  
     В) психічні процеси; 
     Г) психічну діяльність людини. 
 
2. Була узагальнена система міркувань і дій, які використовують при 
реалізації експериментального методу:   
     А)  Готтсданкерем;  
     Б)   Поппером; 
     В)  Вундтом; 
     Г)  Лурія. 
3. Порушення хронології в пам'яті, при якому окремі події минулого 
переносяться в теперешнє - це: 
      А) конфабуляції 
      Б) криптомнезії 
      В) псевдоремінісценції 
      Г) гіпомнезії. 

4. Люди постійно забувають тільки що почерпнуту інформацію 
(антероградна амнезія), хоча їх загальні знання та інтелектуальні здібності 
залишаються незмінними, характерні симптоми: затьмарення свідомості, 
дезорієнтація, схильність до конфабуляцій ― це прояви: 
А) синдрому Кандінського-Клерамбо 
Б) синдрому Аліси в країні чудес 
В) Корсаківського синдрому 
Г) проявів сенестопатії. 
 
5. Перші уявлення про душу належать античному філософу: 
     А) Сократу;  
     Б) Платону;  
     В) Арістотелю;  
     Г) Геракліту. 
	
6. Німецький зоолог Ернст Геккель сфомулював: 
     А) біогенетичний напрям; 
     Б) соціогенетичну теорію; 
     В) концепцію конверенції; 
     Г) когнітивно-генетичну теорію. 
 
 



7. Психодраму було засновано: 
     А)Фрейдом; 
     Б) Адлером; 
     В) Юнгом; 
     Г) Морено. 
 
8. Особливістю психологічного експерименту є його суб’єктивно-
об'єктивний підхід, як зазначав.  
     А)  Вундт;  
     Б)   Ланге; 
     В)  Леонтьєв; 
     Г)  Рубінштейн. 
 
9. Дослідження, в якому маніпулюють декількома змінними, вивчаючи їхній 
вплив на одну або кілька залежних змінних, називається: 
      А) квазіексперимент 
      Б) багатофакторний експеримент; 
      В) лонгітюдний експеримент; 
      Г) формуючий експеримент. 
 
10. Властивість конкретного експериментального дослідження відповідати 
стандартам бездоганного експерименту, це: 
     А) валідність; 
     Б) верифікація; 
     В) рандомізація 
     Г) надійність. 
 
11. До якого виду  психічного процесу відносять таку властивість, як 
синестезія? 
     А) мислення;  
     Б) сприймання;  
     В) відчуття;  
     Г) увага. 
 
12. Який пізнавальний процес забезпечує відображення мозком властивостей 
предметів чи явищ в цілому? 
     А) відчуття;  
     Б) сприймання;  
     В) пам’ять;  
     Г) мислення. 
 
13. Який пізнавальний процес забезпечує опосередковане відображення 
мозком предметів чи явищ? 
     А) відчуття;  
     Б) сприймання;  
     В) пам’ять;  
     Г) мислення. 
	
	
	



14. Розвиток психіки людини – це чергування нестабільних періодів у її 
житті. Так чи ні? 
     А) Так; 
     Б) Ні; 
     В) Немає правильної відповіді; 
     Г) Залежно від життєвої ситуації. 
 
15. Із запропонованих відповідей виберіть найбільш повну та правильну. 
Вивчення психіки в онтогенезі – це: 
     А) вивчення психіки на різних етапах психічного розвитку людини від 
народження до старості; 
     Б) вивчення історичного розвитку людської спільноти; 
     В) вивчення психіки в розвитку; 
     Г) вивчення психіки на різних етапах еволюції тваринного світу від 
найпростіших до людини. 
 
16. Особистість - це: 
     А) новонароджена дитина; 
     Б)  немовля до 1 року; 
     В)  дитина, вік якої 5 років; 
     Г) розумово відстала людина. 
 
17. Характеристика нервової ситеми за І. Павловим: 
     А) інтровертованість; 
     Б) рухливість; 
     В) адаптаційність; 
     Г) екстравертованість. 
 
18. Новоутворення у молодшому шкільному віці: 
     А)  гра за правилами; 
     Б) спілкування з дорослими; 
     В) рефлексія; 
     Г) сюжетно-рольова гра; 
19. Образ русалки, пегасу створені на основі: 
     А) синестезії; 
     Б) комбінування; 
     В) гіперболізації; 
     Г) аглютинації. 
 
20. Холерик - це: 
     А) рухливий, слабкий, невитриманий, врівноважений, активний; 
     Б) сильний, активний, неврівноважений, екстраверт; 
     В) сильний, рухливий, активний, врівноважений, інтроверт; 
     Г) рухливий, активний, врівноважений, екстраверт. 
 
21. Когнітивна психотерапія в патопсихології виникла як один із напрямів: 
     А) поведінкової психотерапії; 
     Б) гуманістичної психотерапії; 
     В) раціональної психотерапії; 
     Г) психодинамічної психотерапії. 



 
22. Максимальне збільшення кількості асоціацій за одиницю часу, що не 
супроводжується змінами мовлення хворого ― це прояви: 
      А) розірваності мислення; 
      Б) ментизму; 
      В) прискореного мислення; 
      Г) резонерства. 
 
23. “Вихор ідей” - це прояви: 
      А) розірваності мислення; 
      Б) прискореного мислення; 
      В) ментизму; 
      Г) резонерства. 
 
24.Стратегія випадкового відбору або розподілу учасників експерименту, за 
якої всі суб'єкти мають рівні шанси потрапити до групи називається: 
     А) валідність; 
     Б) рандомізація; 
     В) верифікація; 
     Г) латинський квадрат. 
 
25. Уява властива: 
     А) тільки творчим людям 
     Б) будь-якій людині і тварині; 
     В) особистості; 
     Г) тільки тваринам. 

	


