
КУРС «ПСИХОЛОГІЯ» (2 курс, історичний факультет) 

завдання на період карантину : 27.04.2020 – 11.05.2020 

і до завершення семестру 

Шановні студенти, 
 у вказаний час лекційних занять у вас є змога ознайомитись з теоретичними 

матеріалами до курсу (відповідні розділи у підручниках та література до курсу, 
вказана до відповідної теми у методичних рекомендаціях, за якими ви почали 
роботу цього семестру), 

 далі ви самостійно виконуєте завдання семінарсько-практичних занять за 
планом методичних рекомендацій до відповідної теми, вказаною у графіку 

роботи (коротко письмово відповідаєте на питання семінарського заняття та 
представляєте 4-7 тез із праці, вказаної до конспектування); тези оцінюються у 
0-2 бали у складі семінарсько-практичного заняття, 

 оскільки у програмі курсу відбулись зміни з часу укладання методичних 

рекомендацій, доцільно звірити тему семінарсько-практичного заняття з 

чинними інструкціями, 

 питання щодо змісту лекційної інформації та практичних завдань можна 
надсилати на робочий е-мейл ВИКЛАДАЧА, ЯКИЙ ВЕДЕ У ВАШІЙ ГРУПІ 
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ, в час семінарсько-практичного заняття, 

 виконані завдання надсилаєте на робочий е-мейл ВИКЛАДАЧА, ЯКИЙ ВЕДЕ У 
ВАШІЙ ГРУПІ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ, протягом тижня від дати семінарсько-
практичного заняття, 

 оцінювання рівня виконання вами завдань відбувається відповідно до 
критеріїв та балів, вказаних на початку семестру. 

Олена Станіславівна Штепа 
e-mail: Olena.Shtepa@lnu.edu.ua   
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Лекційне заняття 
Тема «Психологічна характеристика особистості: мета, завдання, 

методи отримання даних та їх аналізу» 

24/04/20 

виконати завдання згідно з Методичними рекомендаціями для складання 

психолого-педагогічної характеристики особистості учня (студента) та 

навчальної групи студентами непсихологічних спеціальностей (Неровня О., 

Штепа О., 2011), с.4-15.  

Розділ  2. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня (студента). 

Завдання   

1. Прочитайте відповідні до теми розділи навчального посібника та наукові 

статті 

2. Письмово сформулюйте 5-8 тез щодо головного змісту теми. 

(студенти, які виконали це завдання на 24.04.20 вже отримали 

від 0 до 2 балів) 



Тема семінарсько-практичного заняття  

«Аналіз соціально-психологічних властивостей особистості (за 
даними  психологічного спостереження)» 

30/04/20 

Завдання  

1. На основі самостійно складеного опису особистості визначте соціально-

психологічні властивості схарактеризованої людини. Дотримуйтесь 

етичних правил конфіденційності і тактовності. Обґрунтуйте ваші 

психологічні висновки прикладами поведінки особи.  

У методичних рекомендаціях О. В. Неровня, О. С. Штепа. Методичні рекомендації для 

складання психолого-педагогічної характеристики особистості учня (студента) та навчальної 

групи студентами непсихологічних спеціальностей, ЛНУ, Львів, 2011 уточніть відмінності 

психологічного портрету (опису) та психологічної характеристики.  

У розділах «Імпрешн-менеджмент» та «Тіім-менеджмент» (Штепа Олена. 

(2012). Самоменеджмент (самоорганізування особистості)) уточніть опис 

самоцільних ролей, соціальних компетенцій, асертивної поведінки. 

У психологічній характеристиці мають бути визначені такі соціально-

психологічні властивості особистості: соціальні компетенції та соціальну роль, 

особливості асертивності та самопрезентації, поле(не)залежність, стратегію 

поведінки у конфліктній ситуації, тип соціальної спрямованості.  

 

Лекційне заняття 
Тема «Характеристика групової  динаміки. Групові процеси та стани» 

01/05/20 

Лекційне заняття 
Тема «Компоненти психологічного клімату малої групи» 

08/05/20 

Завдання   

Прочитайте відповідні до теми розділи навчального посібника та наукові статті 



Тема семінарсько-практичного заняття  

«Експериментальне вивчення групової динаміки через ситуаційне 
завдання» 

14/05/20 

Завдання: за планом, вказаним у методичних рекомендаціях (О. В. Неровня, О. С. 

Штепа. Методичні рекомендації для складання психолого-педагогічної характеристики особистості 

учня (студента) та навчальної групи студентами непсихологічних спеціальностей, ЛНУ, Львів, 2011) 

на основі наведеного опису групи та проективних даних («рисунок соціальних 

ролей» та «паззл учасників групи») складіть психологічну характеристику 

групи. Обґрунтуйте зроблені висновки прикладами з опису групи. 

ОПИС ГРУПИ  

Група студентів 5 курсу (дані 2014 року) складається з 8 осіб,  з них 2 

дівчат та 6 хлопців.  

Староста уміє швидко та точно передати у групу необхідну 

інформацію, у складних ситуаціях одноосібно приймає рішення та бере 

відповідальність на себе. Група надає старості таку можливість та 

підтримує. Водночас, кожен студент групи несе персональну 

відповідальність за особисті проблеми і не перекладає їх на старосту.  

Коли одного разу декілька студентів запропонували не іти на 

заняття, дві дівчини чітко сказали, що це не найкраще рішення – воно 

нечесне, і усі не мають його підтримувати, а кожен має прийняти особисте 

рішення. В результаті 2 студентів залишилось, а 4 –  пішли. У подальшому, 

останні не брали участь в обговоренні питань у групі та намагались 

висміювати тих двох дівчат, які, на їхню думку, склали їм конкуренцію. 

Проте староста та ще дві особи у групі перервали їхні насміхання та чітко 

повідомили, що у групі кожен  має право на власну думку. Далі вказані 

студенти не протиставляли себе групі та чинили так, як усі.  

Студенти групи відкрито виявляють емоції щодо своїх навчальних 

успіхів та неуспіхів. Підтримують одне одного у складних життєвих 

ситуаціях. Вони разом ходять у кіно та готують святкові програми. 

У групі є 2 студентів, які завжди першими розпочинають 

обговорення проблем, творчих питань та пропонують оптимальне 

рішення. Є 2 особи, які виконують обов’язки старости у разі його 

відсутності: дівчина емоційно надихає групу та створює в усіх добрий 

настрій; хлопець – організовує спільну роботу та розподіляє завдання. 

Серед членів групи є хлопець, який майже завжди скептично ставиться до 

піднесеного настрою групи. 

Інтереси членів групи є різноманітними, водночас, за спільною 

домовленістю вони групою ходили у Карпати та двічі до філармонії. 



Студенти багато спілкуються одне з одним і поза стінами Академії. 

Вважають, що це дуже добре, коли у групі є люди з різними уподобаннями, 

оскільки спілкування стає набагато цікавішим. 

 

«Паззл учасників групи». (опис інтерпретації завдання у тексті «Тіім-менеджмент», 

Методика «Паззл») (учасники групи самі склали власні паззли у загальну структуру).  

 

«Рисунок соціальних ролей у групі». (Кожен учасник групи з наведеного вище опису 

розмалював певного персонажа, на якого вважав себе найбільш схожим саме у цій групі (номер, 
позначений поряд з фігуркою певного персонажа є той самий, який вказаний на паз залах методики 
«Паззл»). 

 



Лекційне заняття 
Тема «Психологічна характеристика малої групи: мета, завдання, 

методи отримання даних та їх аналізу» 

15/05/20 

Лекційне заняття 
Тема «Психологічний капітал особисті: капіталізація здібностей та 

ефективні соціальні взаємини.» 

22/05/20 

Завдання   

Прочитайте відповідні до теми розділи навчального посібника та  методичних 

рекомендацій, а також наукові статті 

 

Література: 

Трофімов, А. Ю., Бондар, Ю. І. (2014). Психологічний капітал в організації. 

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогічки. №2 (23). С.259-

265. www.apspp.soc.univ.kiev.ua   

Alessandri, G., Consiglio, C. & Luthans, F., Borgogni, L. (2018). Testing a dynamic 

model of the impact of psychological capital on work engagement and job 

performance. Career Development International. Vol. 23 No. 1, 33-47.   

URL:https://www.emeraldinsight.com/1362-0436.htm    

 

 

http://www.apspp.soc.univ.kiev.ua/
https://www.emeraldinsight.com/1362-0436.htm


 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

28/05/20 

Завдання:  

на основі опису особистості та малої групи, що наведені у Методичних 

рекомендаціях до курсу «Психологія» (С.8-9) складіть психологічну 

ХАРАКТЕРИСТИКУ особистості і групи Обґрунтуйте висновки прикладами з 

наведеного опису. 

 

виконану самостійну роботу слід надіслати викладачу. який веде у 

вашій групі практичні заняття саме 28/05/2020. 

 
 

 



Лекційне заняття 
Тема «Особистість у соціокультурному контексті» 

29/05/20 

Завдання:  

1. Скласти 4-6 тез до статті Пономаренко Я. І.  (2012).  Соціокультурний 

контекст формування особистості. Вісник Нацонального авіаційного 

університету. Серія «філософія. Культурологія». 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2012_1_20  

2. Опрацювати методику Q-сортування В. Стефансона (Тіім-

менеджмент.(Штепа Олена. Самоменеджмент (самоорганізування 

особистості)2012).  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2012_1_20


Згідно з розкладом деканату історичного факультету 

іспит з курсу «Психологія» призначено: 

 група ІСО-21с:  05.06.2020, початок о 9.00  

(консультація до іспиту 02.06.2020, 12.00-13.00), 

 група ІСО-22с:  10.06.2020, початок о 9.00 

(консультація до іспиту 08.06.2020, 12.00-13.00), 

 група ІСО-23с:  15.06.2020, початок о 9.00 

(консультація до іспиту 12.06.2020, 12.00-13.00). 

консультації дистанційно, приймаються запитання і надаються 

відповіді на робочий e-mail лектора Olena.Shtepa@lnu.edu.ua  

 

іспит письмовий (містить теоретичне питання та практичні завдання 

щодо психологічної характеристики особистості та малої групи на 

снові їх описів). 

 

mailto:Olena.Shtepa@lnu.edu.ua

