
ПРИКЛАД тестового завдання фахового вступного випробування зі
спеціальності «053 Психологія» для здобуття ступеня магістра (5 курс)

ВАРІАНТ ******

1. Вплив перенесених або хронічних захворювань на психічний стан людини має
назву:

а. Соматопсихіка
б. Психологічне захворювання
в. Психосоматика
г. Психосоматична хвороба
2. Існують психосоматичні  типи особистості.  Тип особистості  А є  характерним

для людей:
а. Які мають схильність до іпохондрії
б. Які мають схильність до ракових захворюваня 
в. Які не мають схильності до захворювань
г. Мають схильність до серцево-судинних захворювань
3. Тип особистості С є характерним для людей:
а. Які мають схильність до захворювань шкіри
б. Які мають схильність до ракових захворювань
в. Які мають схильність до захворювань кишково-шлункового тракту 
г. Які мають схильність до серцево-судинних захворювань
4. Для типу особистості С характерним є:
а. Пасивність, лінь, апатія
б. Самопожертва, альтруїзм
в. Врівноваженість спокій, неквапливість
г. Часті спалахи гніву, агресія
5. До «святої сімки» не відносяться така хвороба:
а. Виразковий коліт
б. Таксикоз 
в. Бронхіальна астма
г. Нейродерміт
6. Концепція психосоматичних хвороб Ф. Александера заснована на
а. Психодинамічній теорії людської психіки
б. Позитивній психотерапії
в. Екзестенційно-гуманістичній концепції
г. Гештальт терапії
7.Тест Равена відноситься до:
а. об’єктивного підходу
б. суб’єктивного підходу
в. проективного підходу
г)  досліджень емоційних властивостей
8. Критерії надійності тесту:
а)  результати не співпадають
б)  випадкові фактори не змінюють результатів
в)  результати змінюються при зміні умов
г)  результати залежать від індивідуальних особливостей
9.Прогностична валідність це
а. інформація щодо точності діагностики через час



б. уява випробуваного щодо точності виміру
в)  дослідження особистісних якостей
г)  досліджень емоційних властивостей
10.Надійність тесту це:
а)  точність виміру та стійкість до дії випадкових факторів
б)  статистичний показник
в)  шкали опитувальників
г)  досліджень емоційних властивостей
11.Психодіагностичний метод є:
а. експериментальним методом
б. описовим методом
в. окремим діагностичним методом
г)  спостереженням
12. Психодіагностичний процес складається з:
а) 2х етапів
б) 3х етапів
в)  одного етапу
г) 10 етапів
13. Процедура проведення експерименту:
а) змінюється від проби до проби;
б) залишається незмінною;
в) формується в ході проведення експерименту;
г) може бути відсутньою.
14. Підсумком експериментального дослідження є:
а) наукова робота;
б) формулювання нової проблеми;
в) підтвердження або спростування гіпотези про причинні залежності між незалежною

і залежною змінними;
г) підтвердження актуальності дослідження.
15. Під валідністю в самому загальному сенсі розуміється:
а) відповідність способу вивчення психологічного явища дослідницькій задачі.
б) вища ступінь формалізації, яка досягається завдяки письмовій формі мовленнєвого

спілкування дослідника з досліджуваним;
в)  стандартизована  система  запитань  або  завдань,  що  дозволяє  виявити  і  виміряти

рівень розвитку різних психологічних характеристик людини;
г) неспівпадання способу вивчення психологічного явища дослідницькій задачі.
16. Відповідність реального дослідження ідеальному називається:
а) зовнішньою валідністю;
б) теоретичною валідністю;
в) внутрішньою валідністю;
г) загальною валідністю.
17. Засновником трансакційного аналізу в сучасній психології прийнято вважати:
а) Е. Берна;
б) Ф. Перлза;
в) К. Ясперса;
г) А. Маслоу.
18. Наукові дані – це:



а) відомості, отримані в результаті наукових пошуків і які характеризуються високим
ступенем достовірності (доведеності і надійності), можливістю перевірки, теоретичною
обгрунтованістю, включеністю в широку систему наукових знань;

б)  відомості,  отримані  з  життєвого  досвіду,  з  релігійних  джерел,  з  традицій,  від
авторитетів і т.д.

в) це відомості, що дозволяють однозначно прийняти або відкинути висунуту гіпотезу,
але є недостатніми для вирішення проблеми без залучення інших відомостей;

г) відомості, отримані в результаті наукових дослідження, які є обґрунтованими.
19. Вкажіть найбільш суттєву ознаку маніакальної мови:

а. Прискорений темп;
б. Логічна безладність;
в. Граматична безладність;
г. Відставлені ехолалії; 

20. Що входить у поняття IQ (нтелектуального коефіціента):
а. Співвідношення   інтелектуального  віку  (кількості  позитивно  вирішених  завдань  до

певного віку) та распортного, помноженого на 100;
б. Відношення позитивних відповідей до негативних.
в.  Відношення негативних відповідей до позитивних.
г. Відповіді «б» і «в» вірні.

21.  Недиференційованість  реальних  та  ідеальних  цілей,  невміння  об’єктивно
оцінити ситуацію, що виникла,  побачити ії  не тільки в актуальній сьогочасності
частіше за все зустрічається при:

а. Невротичних розладах;
б. Особистісних (психопатичних) розладах;
в. Шизофренічних розладах;
г. Епілептичних розладах; 

22. Абулія відноситься до однієї з наступних груп психічних розладів:
а. Негативних;
б. Позитиивних;
в. Продуктивних;
г. Непродуктивних; 

23. Для емоційного недорозвитку дитини не характерні:
а. Зосередженість;
б. Яскравість, жвавість;
в. Безтурботність;
г. Безпосередність; 

24. Вкажіть більш точне і повне формулювання поняття «свідомість»:
а. Невід’ємна  специфічна  властивість  психічних  процесів  у  вигляді  суб’єктивного

переживання, завдяки чому виділяється «Я»;
б. Сукупність знань, що характеризуються відношенням до знань та іх спрямованість;
в. Сукупність знань людини про зовнішній і внутрішній світ;
г. Відповіді «б» та «в» вірні

25. Розвиток організму людини називається:
а. онтогенезом;
б. філогенезом; 
в. социогенеза; 
г. антропогенезом.

26. Розвиток людини як виду називається:
а. а) онтогенезом; 



б. б) філогенезом; 
в. в) социогенеза; 
г. г) антропогенезом. 

27. Поняття «Я-концепція» зародилося в руслі психології: 
а. гуманістичної; 
б. когнітивної; 
в. гештальтпсихології; 
г. культурно-історичної

28.  В  рамках  психоаналітичного  напрямку  в  психології  стверджується,  що
основним джерелом активності індивіда є:

а. соціальні стимули, породжувані іншими індивідами; 
б. образи ситуації, що виникають у індивіда; 
в. прагнення зняти внутрішнє напруження за рахунок удовле-творіння первинних потреб; 
г. прагнення збільшити напругу за рахунок фрустрації пер-первинних потреб; 

29. Провідною проблемою когнітивістського напрямку є:
а. проблема спілкування; 
б. проблема прийняття рішення; 
в. проблема свободи волі; 
г. проблема індивідуальної свідомості.

30. Автором формули B = f (P, S) (поведінка є функція особистості і ситуації) є: 
а. Б. В. Зейгарник; 
б. К. Левін; 
в.  Б. Скіннер; 
г. Дж. Кеттел.
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