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І.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна «Соціально-психологічна адаптація» – обов’язкова 

дисципліна циклу професійної підготовки  

 

Навчальна дисципліна «Соціально-психологічна адаптація» належить до 

обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки, вивчення якої передбачено за 

освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітнього ступеня – магістр. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Знання та уміння майбутніх психологів необхідних у їх професійній діяльності в 

області соціально-психологічної адаптації особистості. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Розкриття майбутнім фахівцям-психологам специфіки психолого-педагогічної 

допомоги особистостям, які мають труднощі в процесі адаптації до нових соціально-

психологічних умов та визначення ролі психолога-практика в сфері психологічної 

допомоги дезадаптованим особистостям.  

 

Основні завдання 

1. Вирішення загально-наукових проблем, пов’язаних із формуванням знань про 

соціально-психологічну адаптацію, поясненням процесу суб’єктивного відображення 

об’єктивної дійсності, розробленням соціально-психологічних концепцій про взаємодію 

між людьми та соціальними спільностями, методологію, методи, способи соціально-

психологічних досліджень з метою адаптації особистості до нового середовища; 

2. Вивчення проблем, пов’язаних зі змінами соціально-психологічної адаптаціїі, 

аналізом шляхів і засобів впливу на механізми її становлення, розвитку та функціонування; 

3. Теоретичне осмислення місця і ролі людини, що розвивається у суспільстві, яке 

також змінюється; виявлення конкретних соціально-психологічних характеристик 

особистості, найпоширеніших її соціально-психологічних типів, комунікативних програм 

поведінки; 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Обов’язкова навчальна дисципліна «Соціально-психологічна адаптація» пов'язана з 

курсами «Актуальні проблеми соціальної психології», «Актуальні проблеми 

психодіагностики», «Психологія організацій». 

 

Вимоги до знань і умінь 

Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Вивчення навчальної дисципліни «Соціально-психологічна адаптація» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен:  

а) знати: 

теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми соціально-психологічної 

адаптації особистості; 

критерії соціально-психологічної адаптованості особистості; 

психологічні чинники, що впливають на соціально-психологічну адаптацію 

особистості. 

б) вміти:  
ефективно взаємодіяти в моно та мульти дисциплінарних командах; 

ініціювати та просувати психологічні зміни, спрямовані на покращення 

психологічного здоров’я; 



розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам в 

складних життєвих ситуаціях. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою  

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 модулі 

Форми контролю: поточний контроль, залік 

 

 

 

 

 



ІІ. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі знань: 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

«Соціально-психологічна адаптація» – 

обов’язкова дисципліна професійної 

підготовки 

Код та назва спеціальності: 

053 «Психологія» 

Освітній ступінь: 

Магістр 

Спеціалізація:  

- 

 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, складання схем, діаграм, 

таблиць, розв’язування кросвордів тощо  

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

студента 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІР) 

4 120 6 4 2 114 - 

Кількість 

тижневих годин 

Вид контролю 

 Залік 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 Курс__1 ___ Семестр____1__ Кількість годин, з них:  

№  

Всього годин у семестрі_____120__ 

 

Теми 

лек 

ції 

(Л) 

семі 

нар. 

зан. 

(СЗ) 

прак.

лаб. 

зан. 

(ПЗ 

ЛЗ) 

інд.-

конс 

роб. 

(ІКР 

сам. 

роб. 

студ.(

СРС) 

фор 

ма 

конт 

ролю 

при 

міт

ка 

 Змістовий модуль І. Соціально-психологічна адаптація як наука та навчальна 

дисципліна 

1.  Предмет та завдання соціально-

психологічної адаптації особистості 

2    6 СР,

У 

 

2. Соціальна-психологічна адаптація як 

наукове явище 

    6 СР,

У 

 

3. Предмет та методи соціально-

психологічної адаптації як науки 

    6 СР, Т  

 Змістовий модуль ІІ. Теоретичні засади дослідження соціально-психологічної 

адаптації 

4. Поняття соціально-психологічної 

адаптації особистості 

    8 У, 

СР 

 

5. Основні підходи до дослідження 

проблеми соціально-психологічної 

адаптації 

    8 У,Т, 

СР 

 

6. Особливості процесу соціально-

психологічної адаптації 

    6 У, 

СР 

 

7.  Феномен соціально-психологічної 

адаптації як предмет наукового аналізу 

    6 СР,

ПК 

 

 Змістовий модуль ІІІ. Професійна соціально-психологічна адаптація фахівця 



8. Адаптація людини: розуміння, види     8 СР,Т  

9. Психологічна адаптація фахівця     8 СР,

У 

 

10. Дезадаптація особистості     8 СР,

У 

 

11. Соціально-психологічна адаптація як 

механізм соціалізації особистості 

2    8 СР,

ПК 

 

 Змістовий модуль ІV. Соціально-психологічна адаптація в різних галузях 

життєдіяльності 

12. Соціально-психологічна адаптація 

дошкільнят 

    6 СР,

У 

 

13. Гендерні особливості соціально– 

психологічної адаптації у старшому 

підлітковому віці 

    8 СР,

У 

 

14. Проблеми соціально-психологічної 

адаптації до навчання у ЗВО 

    6 СР,

У,Т 

 

15. Соціально-психологічна адаптація 

спеціалістів ДСНС до особливих умов 

діяльності 

    8 СР,

ПК 

 

16. Соціально-психологічна адаптація та 

реабілітація військовослужбовців 

 2   8 СР,Т  

 Всього 4 2   114   

 

Форми контролю: усне опитування – У 

                               контрольні роботи – КР 

                               перевірка конспектів – ПК 

                               перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

                               тестування – Т 

  

   

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль І. Соціально-психологічна адаптація як наука та навчальна 

дисципліна 

 

Тема 1. Предмет та завдання соціально-психологічної адаптації особистості 

 

Соціально-психологічна адаптація як галузь психологічних знань та як навчальна 

дисципліна. Предмет соціально-психологічної адаптації. Зв’язок науки соціальної-

психологічної адаптації з іншими дисциплінами. 

 

Тема 2. Соціально-психологічна адаптація як наукове явище 

 

Ефект соціальності та його виявлення в психічних феноменах .Форми існування 

соціально-психологічних явищ. 

 

Тема 3. Предмет та методи соціально-психологічної адаптації як науки 

 

Передумова виникнення та розвитку соціально-психологічної адаптації як науки. 

Методологія та методи дослідження в соціально-психологічній адаптації.  

 

Змістовий модуль ІІ. Теоретичні засади дослідження соціально-психологічної 

адаптації 

 

Тема 4. Поняття соціально-психологічної адаптації особистості 

 

Поняття «адаптація». Співвідношення понять «адаптація», соціальна адаптація» та 

«соціально-психологічна адаптація». 

 

Тема 5. Основні підходи до дослідження проблеми соціально-психологічної 

адаптації 

 

Проблема дослідження соціально-психологічної адаптації особистості. Підходи та 

методи дослідження соціально-психологічної адаптації особистості. 

 

Тема 6. Особливості процесу соціально-психологічної адаптації 

 

Поняття процесу соціально-психологічної адаптації. Види та форми процесу 

соціально-психологічної адаптації особистості. Умови формування процесу соціально-

психологічної адаптації 

 

Тема 7. Феномен соціально-психологічної адаптації як предмет наукового 

аналізу 

 

Основні теоретичні напрямки дослідження феномену соціально-психологічної 

адаптації. Особливості дослідження феномену соціально-психологічної адаптації 

особистості. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Професійна соціально-психологічна адаптація фахівця 

 

Тема 8. Адаптація людини: розуміння, види 

 



Визначення поняття адаптація людини. Розуміння та пояснення поняття адаптація. 

Основні види адаптації особистості. Умови пристосування особистості до нового 

середовища.  

 

Тема 9. Психологічна та професійна адаптація фахівця 

 

Поняття психологічної адаптації фахівця. Умови протікання процесу психологічної 

адаптації. Особливості психологічної адаптації особистості. Професійна адаптація 

особистості. 

 

Тема 10. Дезадаптація особистості 

 

Сутність поняття дезадаптація особистості. Переадаптація і реадаптація особистості . 

Дезадаптивні комплекси особистості. 

 

Тема 11. Соціально-психологічна адаптація як механізм соціалізації особистості 

 

Поняття соціалізації особистості. Суть та значення процесу соціалізації особистості. 

Вплив соціального середовища на процес соціалізації особистості 

 

Змістовий модуль ІV. Соціально-психологічна адаптація в різних галузях 

життєдіяльності 

 

Тема 12. Соціально-психологічна адаптація дошкільнят 

 

Особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу. Особливості 

формування здатності до адаптації дітей дошкільного віку.Ступені адаптації дошкільнят.  

 

Тема 13. Гендерні особливості соціально–психологічної адаптації у старшому 

підлітковому віці 

 

Особливості старшого підліткового віку. Гендерні відмінності у старшому 

підлітковому віці. Гендерна ідентифікація. Соціально-психологічна адаптація хлопців і 

дівчат підліткового віку.  

 

Тема 14. Проблеми соціально-психологічної адаптації до навчання у ЗВО 

 

Види адаптації студентів до навчання у ЗВО. Умови ефективності соціально-

психологічної адаптації до навчання у ЗВО. Психологічні умови успішної адаптації 

першокурсника до навчання у ЗВО. Загальні поради та практичні рекомендації студентам 

першокурсникам. 

 

Тема 15. Соціально-психологічна адаптація спеціалістів ДСНС до особливих 

умов діяльності 

 

Специфіка діяльності працівників ДСНС. Складові соціально-психологічної 

адаптації та її особливості у контексті діяльності спеціалістів ДСНС Психологічні 

особливості процесу адаптації працівників ДСНС. Особливості відновлення психологічної 

стійкості персоналу ДСНС.  

 

Тема 16. Соціально-психологічна адаптація та реабілітація 

військовослужбовців 



 

Організаційні особливості соціально–психологічної адаптації військовослужбовців. 

Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців АТО. Сутність та завдання 

психологічного супроводу на стадії соціально-психологічної адаптації 

військовослужбовців. Соціально-психологічні особливості адаптації молодих офіцерів ЗСУ. 

 

 

 

 

 

  



IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1: Предмет та завдання соціально-психологічної адаптації особистості 

 

Мета лекції – розглянути сутність соціально-психологічної адаптації як галузі 

психологічних знань та як навчальної дисципліни, визначити предмет та методи соціально-

психологічної адаптації. 

 

План лекції: 

1. Соціально-психологічна адаптація як галузь психологічних знань та як навчальна 

дисципліна.  

2. Предмет соціально-психологічної адаптації.  

3. Зв’язок науки соціальної-психологічної адаптації з іншими дисциплінами. 

 

Опорні поняття: психологія, психологічні знання, соціально-психологічна 

адаптація, предмет соціально-психологічної адаптації, формування соціально-

психологічної адаптації, роль соціально-психологічної адаптації. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

Тема 2: Соціально-психологічна адаптація як механізм соціалізації особистості 

 

Мета лекції – розглянути соціально-психологічну адаптацію як механізм 

соціалізації особистості 

 

План лекції: 

1. Поняття соціалізації особистості.  

2. Суть та значення процесу соціалізації особистості.  

3. Вплив соціального середовища на процес соціалізації особистості 

 

Опорні поняття: особистість, соціалізація особистості, види соціалізації, соціальне 

середовище, соціально-психологічна адаптація. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

 

 

 



V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Заняття 1. Тема: Соціально-психологічна адаптація та реабілітація 

військовослужбовців 

1. Організаційні особливості соціально-психологічної адаптації 

військовослужбовців.  

2. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців АТО.  

3. Сутність та завдання психологічного супроводу на стадії соціально-

психологічної адаптації військовослужбовців.  

4. Соціально-психологічні особливості адаптації молодих офіцерів ЗСУ. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.  

 
 

  



VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Частина курсу «Соціально-психологічна адаптація» виноситься на самостійне 

вивчення. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння 

студентів самостійно мислити та застосовувати теоретичні знання на практиці.  

Самостійна робота студентів полягає у вивченні навчально-методичної літератури, 

окремих питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем навчальних завдань в позаурочний 

час. 

Форми навчальних завдань. 

Складання конспекту і письмової відповіді на запитання. Навчальні завдання 

виконуються у окремому зошиті і перевіряються підчас семінарських занять. В зошиті слід 

акуратно, без скорочення слів виконати всі навчальні завдання.  

За бажанням студент може підготувати реферат на одну із запропонованих тем.  

 

Тема 1: Предмет та завдання соціально-психологічної адаптації особистості 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Соціально-психологічна адаптація як галузь психологічних знань та як навчальна 

дисципліна.  

2. Предмет соціально-психологічної адаптації.  

3. Зв’язок науки соціальної-психологічної адаптації з іншими дисциплінами. 

Контрольні питання: 

1. Визначте роль та завдання соціально-психологічної адаптації 

2. Назвіть предмет соціально-психологічної адаптації. 

 

Тема 2: Соціально-психологічна адаптація як наукове явище 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Ефект соціальності та його виявлення в психічних феноменах.  

2. Форми існування соціально-психологічних явищ. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть форми існування соціально-психологічних явищ. 

 

Тема 3: Предмет та методи соціально-психологічної адаптації як науки 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Передумова виникнення та розвитку соціально-психологічної адаптації як науки. 

2. Методологія та методи дослідження соціально-психологічної адаптації.  

Контрольні питання: 

1. Назвіть передумови виникнення та розвитку соціально-психологічної адаптації як 

науки. 

2. Які існують методи дослідження соціально-психологічної адаптації? 

 

Тема 4: Поняття соціально-психологічної адаптації особистості 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Поняття «адаптація».  

2. Співвідношення понять «адаптація», соціальна адаптація» та «соціально-

психологічна адаптація». 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю адаптація. 

2. Чи тотожні поняття «адаптація», соціальна адаптація» та «соціально-психологічна 

адаптація»? 

 

Тема 5: Основні підходи до дослідження проблеми соціально-психологічної 

адаптації 



На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Проблема дослідження соціально-психологічної адаптації особистості.  

2. Підходи та методи дослідження соціально-психологічної адаптації особистості. 

Контрольні питання: 

1. В чому полягає проблема дослідження соціально-психологічної адаптації 

особистості? 

2. Назвіть підходи та методи дослідження соціально-психологічної адаптації 

особистості 

 

Тема 6: Особливості процесу соціально-психологічної адаптації 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Поняття процесу соціально-психологічної адаптації.  

2. Види та форми процесу соціально-психологічної адаптації особистості.  

3. Умови формування процесу соціально-психологічної адаптації 

Контрольні питання: 

1. Назвіть види та форми процесу соціально-психологічної адаптації особистості.  

2. Перелічіть умови формування процесу соціально-психологічної адаптації 

 

Тема 7: Феномен соціально-психологічної адаптації як предмет наукового 

аналізу 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Основні теоретичні напрямки дослідження феномену соціально-психологічної 

адаптації.  

2. Особливості дослідження феномену соціально-психологічної адаптації 

особистості. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні теоретичні напрямки дослідження феномену соціально-

психологічної адаптації.  

2. Які є особливості дослідження феномену соціально-психологічної адаптації 

особистості? 

 

Тема 8: Адаптація людини: розуміння, види 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Визначення поняття адаптація людини.  

2. Розуміння та пояснення поняття адаптація.  

3. Основні види адаптації особистості.  

4. Умови пристосування особистості до нового середовища.  

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю адаптація. 

2. Перелічіть основні види адаптації особистості 

3. Які ви можете назвати умови пристосування особистості до нового середовища? 

 

Тема 9: Психологічна та професійна адаптація фахівця 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Поняття психологічної адаптації фахівця.  

2. Умови протікання процесу психологічної адаптації.  

3. Особливості психологічної адаптації особистості.  

4. Професійна адаптація особистості. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю психологічна адаптація. 

2. Які є умови протікання процесу психологічної адаптації? 

3. Назвіть особливості психологічної адаптації особистості.  



4. Дайте визначення поняттю професійна адаптація особистості.  

 

Тема 10: Дезадаптація особистості 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Сутність поняття дезадаптація особистості.  

2. Переадаптація і реадаптація особистості.  

3. Дезадаптивні комплекси особистості. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю дезадаптація особистості. 

2. Чи тотожні поняття переадаптація і реадаптація особистості? 

3. Назвіть дезадаптивні комплекси особистості 

 

Тема 11: Соціально-психологічна адаптація як механізм соціалізації особистості 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Поняття соціалізації особистості.  

2. Суть та значення процесу соціалізації особистості.  

3. Вплив соціального середовища на процес соціалізації особистості 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю соціалізація особистості. 

2. В чому полягає суть процесу соціалізації особистості? 

3. Яким чином соціальне середовище впливає на процес соціалізації особистості 

 

Тема 12: Соціально-психологічна адаптація дошкільнят 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу. 

2. Особливості формування здатності до адаптації дітей дошкільного віку. 

3. Ступені адаптації дошкільнят.  

Контрольні питання: 

1. Назвіть особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу 

2. Які є ступені адаптації дошкільнят? 

 

Тема 13: Гендерні особливості соціально-психологічної адаптації у старшому 

підлітковому віці 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Особливості старшого підліткового віку.  

2. Гендерні відмінності у старшому підлітковому віці.  

3. Гендерна ідентифікація.  

4. Соціально-психологічна адаптація хлопців і дівчат підліткового віку.  

Контрольні питання: 

1. Назвіть особливості старшого підліткового віку 

2. Гендерні відмінності у старшому підлітковому віці.  

3. Дайте визначення поняттю гендерна ідентифікація 

4. В чому полягає соціально-психологічна адаптація хлопців і дівчат підліткового 

віку? 

 

Тема 14: Проблеми соціально-психологічної адаптації до навчання у ЗВО 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Види адаптації студентів до навчання у ЗВО.  

2. Умови ефективності соціально-психологічної адаптації до навчання у ЗВО. 

3. Психологічні умови успішної адаптації першокурсника до навчання у ЗВО.  

4. Загальні поради та практичні рекомендації студентам першокурсникам. 

Контрольні питання: 



1. Які є види адаптації студентів до навчання у ЗВО? 

2. Назвіть умови ефективності соціально-психологічної адаптації до навчання у ЗВО. 

3. Які є психологічні умови успішної адаптації першокурсника до навчання у ЗВО? 

4. Надайте загальні поради та практичні рекомендації студентам першокурсникам до 

умов навчання в ЗВО. 

 

Тема 15: Соціально-психологічна адаптація спеціалістів ДСНС до особливих 

умов діяльності 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Специфіка діяльності працівників ДСНС.  

2. Складові соціально-психологічної адаптації та її особливості у контексті 

діяльності спеціалістів ДСНС  

3. Психологічні особливості процесу адаптації працівників ДСНС.  

4. Особливості відновлення психологічної стійкості персоналу ДСНС.  

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте специфіку діяльності працівників ДСНС. 

2. Які є складові соціально-психологічної адаптації діяльності спеціалістів ДСНС? 

3. Назвіть психологічні особливості процесу адаптації працівників ДСНС.  

4. В чому полягають особливості відновлення психологічної стійкості персоналу 

ДСНС?  

 

Тема 16: Соціально-психологічна адаптація та реабілітація 

військовослужбовців 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Організаційні особливості соціально–психологічної адаптації 

військовослужбовців.  

2. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців АТО.  

3. Сутність та завдання психологічного супроводу на стадії соціально-

психологічної адаптації військовослужбовців.  

4. Соціально-психологічні особливості адаптації молодих офіцерів ЗСУ. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть організаційні особливості соціально-психологічної адаптації 

військовослужбовців.  

2.  Які етапи соціально-психологічної адаптації військовослужбовців АТО? 

3. В чому полягає сутність та завдання психологічного супроводу 

військовослужбовців?  

4. Назвіть соціально-психологічні особливості адаптації молодих офіцерів ЗСУ. 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота – це форма організації навчальної роботи 

викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для 

виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-

діяльнісного підходу. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться з метою посилення мотивації 

студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі. 

Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі 

студентами є розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною 

індивідуалізацією та урахуванням його психологічних особливостей і академічної 

успішності, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця. 

Провідним напрямком в індивідуалізації освіти є диференціація допомоги в 

навчанні, яка полягає не в спрощенні завдань для менш підготовлених студентів, а в 

обсягах і характері викладача. Тобто, для менш підготовлених студентів необхідні більш 

детальні роз’яснення та рекомендації щодо виконання необхідних завдань, більш детальний 

контроль їхньої роботи. Що стосується більш підготовлених студентів, це має бути робота, 

спрямована на створення умов для поглиблення їх знань та розвитку творчих здібностей.  

Види індивідуально-консультативної роботи можна виділити на основі її місця в 

процесі навчання і характеру навчальної діяльності студента: 

- за завданням навчального процесу: мотивуючий, навчаючий, контролюючий; 

- за характером навчальної діяльності студентів: репродуктивний, 

продуктивний, творчий. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться у вигляді індивідуальних занять 

та консультацій. 

Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їхньої 

підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні заняття 

проводяться у формі діалогу з різних навчальних проблем, евристичної бесіди, тренінгу, 

перевірки виконання завдань з самостійної роботи, екскурсій, наукових гуртків, а також 

написання рефератів.  

Консультація – це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з метою 

отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для 

пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитись для групи чи потоку студентів, 

залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань пов’язаних з виконанням 

індивідуальних завдань чи з теоретичних питань навчальної дисципліни. Проведення 

викладачем консультацій фіксується у спеціальному журналі, що знаходиться на кафедрі.  

 

 

VIIІ. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

З метою активізації процесу навчання передбачено застосування прямих (лекції, 

семінарські заняття) та непрямих методів навчання. Передбачено застосування проблемних 

лекцій, дискусій, написання індивідуальних завдань, що носять дослідницький характер, 

розв’язання тестів, складання термінологічних кросвордів, написання психологічних 

диктантів.  

 

  



IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Організація процесу навчання студентів з навчальної дисципліни «Практика 

індивідуальних психологічних консультацій» повинна стимулювати студентів наполегливо 

і систематично вчитися. 

При розробці критеріїв системи оцінювання якості навчання  враховується 3 основні 

компоненти: 

 рівень знань; 

 навики самостійної роботи; 

 індивідуальна науково-дослідна робота. 

Рівень знань: береться до уваги: 

- глибина і міцність знань; 

- рівень мислення; 

- вміння синтезувати знання по окремих темах; 

- вміння складати розгорнутий план відповіді; 

- давати точні формулювання; 

- правильно користуватись понятійним апаратом; 

- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу). 

Навики самостійної роботи: 

- навики пошуку необхідної літератури; 

- орієнтація в потоці інформації; 

- навики ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту)  

Індивідуальна науково-дослідна робота: 

- навики науково-пошукової роботи (написання наукових статей, виконання реферату, 

виступи, тощо). 

Об'єктивна оцінка рівня знань студентів вимагає: 

 постійного контролю відвідування навчальних занять кожним студентом; 

 проведення систематичного поточного контролю знань на семінарських заняттях; 

 належної організації проведення консультацій та екзамену.  

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид  

діяльності студента 
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Робота на 

семінарському занятті 

35 1 5 1  5 1  5  2 10 2  10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

15 1  1 5 1  1 5 1 5 

Залік 25           

Разом   10  15  10  25  25 

Максимальна кількість 

балів: 

100           

 

 

  



Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 

 

1. Проблема ефективності прикладних соціально-психологічних досліджень. 

2. Соціально-психологічні дослідження у сфері масових комунікацій. 

3. Проблема особистості в соціальній психології.  

4. Співвідношення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність» 

5. Соціально-психологічні дослідження у сфері права і регуляція протиправної поведінки.  

6. Поняття про соціальні ролі, норми, цінності, символи. 

7. Соціально-психологічні феномени групової свідомості, группового тиску. 

8. Поняття соціальної установки (аттітюду).  

9. Механізм формування соціальної установки. 

10. Поняття соціалізації в соціальній психології. 

11. Соціально-психологічні системи підготовки та прийняття группового рішення. 

12. Значення групових і суспільних норм у процесі соціалізації. 

13. Фактори, що впливають на трудову адаптацію. 

14. Поняття про соціально-психологічну адаптацію. 

15. Функції соціальних установок у регуляції соціальної поведінки особистості.  

16. Поняття про референтні групи та його використання в житті людини. 

17. Міжособистісні стосунки як детермінанти розвитку особистості.  

18. Перцептивна функція спілкування. 

19. Соціально-психологічний вплив у процесі спілкування: переконання, навіювання, 

психологічне зараження, наслідування. 

20. Групові норми та цінності. Поняття соціального контролю, санкції в соціальній 

психології. 

21. Поняття спілкування, функції спілкування, спілкування та ставлення.  

22. Комунікативна функція спілкування. 

23. Соціально-психологічні ознаки групи та організації. 

24. Соціально-психологічний тренінг: мета та структура проведення. 

25. Соціально-психологічні дослідження в промисловому виробництві.  

26. Структура особистості: соціально-психологічний аспект. 

27. Самосвідомість особистості та її структура. Я-концепція особистості. 

28. Групова згуртованість. 

29. Соціальна типологія особистості. 

30. Характеристика стилів лідерства за К. Левіном. 

31. Механізми, інститути, етапи соціалізації. 

32. Методи підвищення ефективності прийняття рішень «брей-стормінг», «синектика»  

33. Становище особистості в групі: соціально-психологічний аспект. 

34. Проблема розвитку і динаміки груп у соціальній психології.  

35. Мала група: соціально-психологічні ознаки. 

36. Моделі просоціальної мотивації поведінки особистості. 

37. Соціально-психологічні дослідження малих груп. 

38. Альтернативна функція спілкування. 

39. Методи опитування в соціальній психології та їх застосування в роботі менеджера. 

40. Суть і процедура соціометричного дослідження. 

41. Фактори, що впливають на становище особистості в структурі особистісних стосунків. 

42. Спостереження як метод соціальної психології. 

43. Поняття групи в соціальній психології. Класифікація груп (за різними параметрами).  

44. Соціально-психологічна структура особистості. Характеристика основних властивостей 

особистості. 

45. Перспективна сторона спілкування. Міжособистісне сприйняття в процесі спілкування. 

46. Психологія міжособистісних стосунків. Ділові та особисті відносини. 

47. Поняття групи в соціальній психології. Загальна класифікація.  



48. Феномени групової свідомості. 

49. Фактори, що впливають на соціальний статус особистості та їх урахування в роботі з 

людьми. 

50. Роль міжособистісних відносин у формуванні особистості. Суть  поняття «відносини». 

51. Проблема прикладної соціальної психології: загальна характеристика. 

52. Соціально-психологічний аналіз комунікативних процесів. 

53. Проблеми прикладної соціальної психології та їх вирішення в конкретних колективах.  

54. Суть поняття «соціальна роль», «норма», «цінності», «символи». 

55. Інтерактивна сторона спілкування. 

56. Самостійність особистості. Динамічна структура особистості.  

57. Соціально-психологічні дослідження в галузевих трудових колективах.  

58. Малі групи: кількісна характеристика, класифікація. 

59. Соціально-психологічні методи впливу в процесі спілкування. 

60. Методи соціальної психології, їхня загальна характеристика. 

61. Властивості індивіда в людині, загальна характеристика. 

62. Самосвідомість особистості, її структура та розвиток. 

63. Поняття про рефлекторну групу соціальної психології. 

64. Урахування рефлекторних груп у процесі роботи з людьми. 

65. Соціологія особистості: поняття, механізми та інститути соціології.  

66. Динаміка розвитку малих груп. Група і колектив, «команда». 

67. Соціально-психологічні вивчення малих груп. Суть соціометрії. 

68. Феномени групової свідомості: конформність, конформізм, нонконформізм.  

69. Проблема діагностики профілактики та вирішення конфліктів.  

70. Система міжособистісних стосунків у малій групі. 

71. Система міжособистісних стосунків у групі. 

72. Пікетування як метод соціальної психології. 

73. Соціально-психологічні проблеми сім’ї та сімейних відносин. 

74. Міжособистісні сприйняття в процесі спілкування. 

75. Суть методу узагальнення незалежних характеристик. 

76. Соціально-психологічні методи вироблення та прийняття управлінських рішень. 

77. Соціально-психологічні проблеми протиправної поведінки. 

78. Проблема конфлікту в соціальній психології. 

79. Суть соціометрії як методу соціальної психології. 

80. Керівництво і лідерство. Спільні риси та відмінності. Типи лідерів. 

81. Соціально-психологічні дослідження у сфері маркетингу та реклами. 

82. Соціально-психологічні дослідження в трудових колективах. 

83. Соціально-психологічна суть конфлікту. 

84. Поняття про соціальну роль у соціальній психології, види соціальних ролей. 

85. Соціологія: суть, характеристика, можливості застосування в практиці роботи з людьми.  

86. Експеримент як метод соціальної психології: визначення, шляхи  застосування. 

87. Діяльнісне опосередкування структури та змісту міжособистісних стосунків (за А. В. 

Петровським). 

88. Структура ділових взаємовідносин. 

 

Теми контрольних робіт 

1. Поняття трудової адаптації в психології 

2. Рівні трудової адаптації, їх зв’язок і психологічний аналіз. 

3. Психологічна характеристика видів трудової адаптації. 

4. Фактори, що впливають на трудову адаптацію. 

5. Поняття про соціально-психологічну адаптацію. 

6. Співвідношення понять “адаптація”, “адаптивність”, “дезадаптація”, “дезадаптивність” 

працівника. 



7. Умови подолання трудової дезадаптації працівника. 

8. Причини трудової дезадаптації працівника. 

9. Поняття про професійне самовизначення особистості в психології.  

10. Роль феноменів групової свідомості в життєдіяльності групи.  

11. Групові конфлікти, їх природа, типологія та функції.  

12. Специфіка комунікативного процесу, функції спілкування.  

13. Взаємозв’язок вербального, інтерактивного та перцептивного аспектів спілкування.  

14. Структура атрибутивного процесу у спілкуванні. Форми та функції атрибуції.  

15. Проблема соціально-психологічного впливу і влади, їх взаємозв’язок і функції.  

16. Феномени масової поведінки: явище зараження, наслідування.  

17. Ділові напрямки сучасної прикладної соціальної психології. Співвідношення 

фундаментального і прикладного знання.  

18. Соціально-психологічні дослідження масових комунікацій. Функції масових 

комунікацій.  

19. Соціально-психологічні дослідження реклами.  

20. Соціальна психологія промислового виробництва (основні напрямки дослідження, цілі 

та завдання).  

21. Соціально-психологічні проблеми у сфері права та правового регулювання поведінки. 

Зв’язок юриспруденції та соціальної психології.  

22. Соціальна психологія пенітенціарних систем.  

23. Соціально-психологічні дослідження у сфері маркетингу (функції та зміст).  

24. Психологія міжособистісних відносин.  

25. Соціально-психологічний портрет сучасного менеджера (керівника).  
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