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І. ВСТУП 

 

Додаткове фахове випробування для абітурієнтів Українського католицького 

університету за спеціальністю 053 «Психологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень – 

«магістр»; освітня програма – «Клінічна психологія з основами КПТ») спрямоване на аналіз 

базових психологічних знань та компетентностей відповідних освітньо-кваліфікаційному 

рівню – «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія», для вступників з перехресних 

спеціальностей. 

Додаткове фахове випробування має форму тестування знань із базових психологічних 

дисциплін. 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тестування знань із базових психологічних дисциплін 

Абітурієнтам пропонуються тестові завдання із таких дисциплін: загальна психологія (30 

завдань) та психологія розвитку (20 завдань). Всього – 50 тестових завдань. 

- Тематика тестів з загальної психології: 

- психіка та її філогенез; 

- мозок, психіка і свідомість (в т. ч. основи нейрофізіології); 

- психічні процеси, психічні стани та психічні властивості психіки (теорії, особливості 

та типологія відчуттів/сприймання, пам'яті, мислення, уваги, емоційно-вольової сфери); 

- індивідуально-типологічні особливості особистості (базові психологічні теорії 

формування та розвитку темпераменту й характеру). 

- Тематика тестів з психології розвитку: 

- теорії розвитку психіки в процесі зміни вікових стадій; 

- критерії й механізми психічного розвитку та умови, що впливають на них; 

- фізичний, когнітивний, емоційний, психо-соціальний розвиток на кожному з вікових 

періодів. 

Кожне тестове завдання має 4 варіанти відповіді, з яких лише 1 варіант – правильний. За 

правильну відповідь на кожне тестове завдання нараховується 2 бали 

Тривалість виконання завдання – 60 хвилин. 

Максимальна кількість балів – 100 балів. 

 

 

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Всього за результатами додаткового фахового вступного випробування кожен абітурієнт 

може набрати 100 балів. Поріг складання іспиту – 65. 

Абітурієнти, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 

визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення 

прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі 

не допускаються.  

Перескладання проміжного випробування не допускається. 
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