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АНОТАЦІЯ 
 

 

Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступників, 

які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених 

освітньо-професійною програмою та навчальними планами у відповідності з 

ступенем бакалавр.  

 

Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу   

професійної  та практичної підготовки студентів відповідно до освітньо-

професійної програми освітнього ступеня «бакалавр». 

 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 

абітурієнт повинен: 

 

знати: законодавчі та інструктивні матеріали, що стосуються 

психологічних  аспектів діяльності та поведінки людини. 

вміти: застосовувати загально-теоретичні та прикладні знання при 

розробці конкретних проектів з психологічної проблематики; забезпечувати 

психопрофілактичну та профорієнтаційну роботу серед населення; 

забезпечувати проведення психодіагностичного обстеження; психологічне 

забезпечення робіт з профорієнтації, профвідбору та адаптації персоналу, тощо. 

 

Організація додаткового  вступного випробовування здійснюється 

відповідно до Правил прийому Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя у 2020 році та Положення про приймальну 

комісію ТНТУ. 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 



1. Основи психології 

Еволюція  і розвиток психіки; когнітивна, афективна, регуляторна сфера 

особистості; теорії особистості і її структура; діяльність і поведінка 

особистості;  аналіз наукової літератури з психологічної проблематики; 

дослідження процесу виховання, розвитку, формування особистості;  

психологічне обстеження;  особливості відчуття, сприймання, пам’яті, уваги, 

мислення, уяви, емоційно-вольової сфери особистості, індивідуально-

психологічних властивостей особистості;  просвітницька робота серед 

населення. 

 

 

Рекомендована література: 
 

1. Р.В. Павелків Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 2013. – 

576 с. 

2. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / авт. 

С.Д. Максименко [та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – К. : Форум, 

2000. – 543 с. 

3. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. 

Скрипченко [та ін.] . – К. : Либідь, 2005. – 463 с. 

4. Загальна психологія: хрестоматія: підручник для студ. вищ. навч. 

закладів / упоряд. О.В. Скрипченко [та ін.] . – К. : Каравела, 2007. – 640 

с. 

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. / С.Д. Максименко, 

В.О. Соловієнко; МАУП. – К. МАУП, 2000. – 256 с. 

6. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закладів. – Вид. 3-е, переробл. та допов. – К.: ЦУЛ, 2008. – 271 с. 

7. Общая психология: (курс лекий) / сост. Е.И. Рогов. – М. : Владос, 2001. 

– 448 с. 

8. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебн. Пособие для студ. Вузов 

– 7-е изд., перераб. и доп. – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. – 672 с. 



2. Соціологія 

Соціологія як наука, її предмет, структура, функції, етапи становлення; 

суспільство як соціальна система; соціальна структура і соціальна 

стратифікація;  соціологія особистості; соціологія сім’ї;  економічна соціологія, 

соціологія праці і управління; соціологія культури, освіти і виховання; 

Соціологія конфлікту;  методологія і методи соціологічного дослідження. 

 

Рекомендована література: 

 
1. Барвінський А.О. Соціологія. Курс лекцій для студентів вищих 

навчальних закладів / А.О. Барвінський. – К. : Центр навч. літератури, 

2005. – 328 с. 

2. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / М. Вебер 

[пер. з нім. О. Погорілий]. – К. : Основи, 1998. 

3. Вербець В.В. Соціологія : навчальний посібник / В.В. Вербець, О.А. Субот, 

Т.А. Христюк. – К. : КОНДОР, 2009. – 550 с. 

4. Гіденс Е. Соціологія / Ентоні Гіденс. [пер. з англ. В. Шовкун, 

А. Олійник]. – К. : Основи,1999. – 726 с. 

5. Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька. – К.: КНЕУ, 

1999. 

6. Жоль К.К. Соціологія : навч. посібник / К.К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – 

440 с. 

7. Захарченко М.В. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) / 

М.В. Захарченко, О.Г. Погорілий. – К. : Либідь, 1993. 

8. Капитонов Э.А. Социология ХХ века / Э.А. Капитонов. – Ростов-на-Дону 

: Феникс, 1996. 

9. Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : Підручник / 

М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – К. : Каравела, 2004. – 456 с. 

10. Нестуля О.О. Соціологія : практикум. Модульний варіант : навч. посіб / 

О.О. Нестуля. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 272 с. 



11. Піча В.М. З історії української соціологічної думки / Матеріали до лекції 

з курсу «Соціологія» / В.М. Піча, Н.Й. Черниш, Л.Й. Кондратик. – Л., 

1995. 

12. Подольська Є.А. Соціологія : 100 питань – 100 відповідей / 

Є.А. Подольська, Т.В. Подольська. – Київ : «ІНКОС», 2009. – 352 с. 

13. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс : підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / І.М. Попова. – К. : Тандем, 1996. 

14. Примуш М.В. Загальна соціологія : навчальний посібник / М.В. Примуш. 

– К. : «Професіонал», 2004. – 502 с. 

15. Раймон Арон, Етапи розвитку соціологічної думки / Раймон Арон [пер. з 

фр. Г. Філіпчука]. – К. : Юніверс, 2004. – 688 с. 

16. Ручка А.О. Курс історії теоретичної соціології  / А.О. Ручка, В.В. Танчер. 

– К. : Наукова думка, 1995. 

17. Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та 

галузеві теорії : навч. посіб / Є.В. Сірий. – К. : Атіка, 2004. – 480 с. 

18. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер [пер. з англ.]. – М. : Феникс, 1998. 

19. Соціологічна думка України : навч. посібник / М.В. Захарченко та ін. – К. 

: Заповіт, 1996. 

20. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / під заг. ред. В.І. Воловича. 

– К., 1998. 

21. Соціологія : курс лекцій / В.М. Піча та ін. – К. : Заповіт, 1996. 

22. Соціологія : курс лекцій / [за ред. Старовойта Г.С.]. – Т. : Астон, 1999. 

23. Соціологія : навч. посіб. / [за ред. С.О. Макєєва]. – К. : Т-во «Знання», 

2005. – 455 с. 

24. Соціологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Волович та ін. – К. : 

Центр учбової літератури, 2009. – 808 с. 

25. Соціологія : підручник / [за заг. ред. В.П. Андрющенка, М.Г. Горлача]. – 

Х.-К., 1998. 

26. Соціологія : підручник / Н.П. Осипова та ін. – К. : Юрінком інтер, 2003. – 

336 с. 



27. Соціологія : посібник для студентів вищих навчальних закладів / [за 

ред. В.Г. Городяненка]. – К. : Академія, 2002. – 560 с. 

28. Танчин І.З. Соціологія : навч. посіб. / І.З. Танчин. – К. : Знання, 2007. – 

351 с. 

29. Томпсон Д.Л. Социология : вводный курс / Д.Л. Томпсон, Д. Пристли 

[пер. с англ.]. – М. : ООО Фирма; Львов : Инициатива, 1998. 

30. Черниш Н. Соціологія : підручник за рейтингово-модульною системою 

навчання / Н. Черниш. – К. : Знання, 2009. – 468 с. 

31. Шаповал М. Загальна соціологія / М. Шаповал. – К. : Укр. центр. духов. 

культури, 1996. 

32. Юрій М.Ф. Соціологія : підручник / М.Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2007. – 288 

с. 

33. Якуба О.О. Соціологія : навчальний посібник для студентів / О.О. Якуба. 

– Х. : Константа, 1996. 

 

 
 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

                                        Основи психології 

1. Визначення психології як науки та її завдання. 

2. Сучасна психологія, її зв’язок з іншими науками та місце в системі 

наук. 

3. Характеристика методів психології. 

4. Класифікація і види відчуття. 

5. Сприймання та його характерні особливості. 

6. Характеристика вольових якостей людини та їх формування. 

7. Поняття про силу волі. 

8. Поняття про увагу та її види. 

9. Характеристика  властивостей уваги. 

10. Характеристика видів уяви.  

11.  Індивідуальні особливості уяви. 



12.  Характеристика видів пам’яті. 

13.  Мимовільне запам’ятовування та його продуктивність. 

14.  Довільне запам’ятовування та його продуктивність. 

15.  Характеристика відтворення та його види.  

16.  Забування та причини, що його викликають. 

17.  Поняття про мислення. 

18.  Характеристика  операцій мислення . 

19.  Індивідуальні особливості мислення. 

20.  Характеристика типів темпераменту. 

21.  Характер  людини, його структура. Риси характеру. 

22. Здібності людини, їх кількісна і якісна характеристика. 

23.  Різновиди здібностей. 

24.  Основні емоційні стани та їх вираження. 

25.  Характеристика основних видів діяльності. 

 

 Соціологія 

 

1. Соціологія як наука, її предмет, структура, методи і функції. 

2. Виникнення і етапи становлення соціології як науки. 

3. Становлення і розвиток соціології в Україні. 

4. Сучасні уявлення про суспільство як цілісну соціальну систему. Ознаки 

суспільства. 

5. Структура та історичні типи суспільств. 

6. Соціальні інститути, їх суть, види та роль у суспільстві. 

7. Поняття і види соціальних груп. 

8. Поняття, типи і форми соціальних змін. 

9. Соціальний прогрес, його джерела і критерії. 

10. Соціальна структура суспільства та її основні елементи. 

11. Соціальна нерівність, та її роль в становленні соціальної структури 

суспільства. 

12. Соціально - класова структура суспільства. 



13. Суть теорії соціальної стратифікації і соціальної мобільності. 

14. Соціальна сутність сім’ї і шлюбу. 

15. Типи, види і форми шлюбно-сімейних відносин. 

16. Поняття особистості. Людина як особистість. 

17. Соціалізація людини в суспільстві. 

18. Соціальна активність особистості. 

19. Соціологічна структура особистості. 

20. Соціальна суть, характер, зміст та функції праці. 

21. Культура як соціальний феномен. 

22. Освіта як інститут соціалізації. Система освіти в Україні. 

23. Соціологічна структура культури. 

24. Поняття, види і етапи проведення конкретно-соціологічного дослідження. 

25. Методи проведення конкретно-соціологічного дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 



При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 

відповідей на усі запитання. 

Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендовано 

Абітурієнт: 

 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 

комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на 

поставлені питання; 

 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та 

аргументовано висловлює власні думки;  

демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 

термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на 

поставлені запитання. 

Рекомендовано 

Абітурієнт: 

 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього комплексу 

дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання; 

 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних 

ситуацій; наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 

тверджень; 

 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі 

неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, 

добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій. 

Рекомендовано 

Абітурієнт: 

 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 

значну його частину; 

 виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, 

але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у 

визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, 

не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 

завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Не 

рекомендовано 

Абітурієнт: 

 має розрізнені безсистемні знання; 

 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 

безладно, уривчастими реченнями; 

 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до 

викривленні їх змісту; 

 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 

правильно виконує необхідні розрахунки; 

 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 

додаткові питання. 

 

Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 

РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


