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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра  психології  особистості та соціальних практик 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з навчальної дисципліни  «Психологія соціальних процесів та організаційні зміни» 

Курс: 3-й 

Напрям підготовки: 053 Психологія 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 40 хв 

Максимальна кількість балів: 40 

Критерії оцінювання: 

1) навчально-науковий рівень завершеного і доказового викладу теоретико-

методологічних засад «Психологія соціальних процесів та організаційні зміни» як 

інтегральної навчальної дисципліни (базові поняття; методи; методики; пізнавальні 

принципи; реальні і потенційні перспективи; актуальна проблематика і завдання) у 

системах загальнонаукового і галузевого психологічного знання, призначених для 

цільового адресного формування психолога у сфері бізнесу та управління в умовах 

тематичного глобального соціального запиту, позначеного загрозливими та 

сприятливими викликами для безпеки держави та громадянського суспільства; 

2) навчально-науковий рівень завершеного і доказового і викладу теоретико-

практичних засад «Психологія соціальних процесів та організаційні зміни» у 

системі галузевого психологічного знання (зокрема −  загальна психологія, історія 

психології, вікова психологія, соціальна психологія, психологія особистості), 

призначених для розроблення та впровадження у професійній діяльності психолога 

різнопланових результативних прогностичних бізнес-проєктів про психологічні 

особливості соціальних систем в умовах тематичного індивідуального соціального 

запиту, позначеного загрозливими та сприятливими викликами для безпеки 

держави та громадянського суспільства; 

3) навчально-науковий рівень завершеного і доказового викладу 

функціональної значущості прикладного використання засвоєної інформації в 

умовах реального глобального та індивідуального соціального запиту, позначеного 

загрозливими та сприятливими викликами для безпеки держави та громадянського 

суспільства (вміння здійснювати логічні висновки, узагальнення, конструювати 

тематичні бізнес-проєкти, комплексні програми, комплексні рекомендації тощо).  

Резюме: 

1. Структура екзаменаційного білета: перше питання (теоретико-

методологічна спрямованість інформації): 0–15 балів; друге питання (теоретико-

практична спрямованість інформації): 0−15 балів; третє питання (прикладна 

спрямованість інформації): 0−10 балів. 



2. Перше і друге екзаменаційні питання засвідчують достатній (недостатній) 

рівень знань про зміст провідних тематичних теоретичних і практичних 

методологем про психологію соціальних процесів та функціональні особливості 

організаційних змін, реальних та потенційних перспектив їхнього продуктивного 

використання у повсякденній практиці професійної діяльності психолога у сфері 

управління та бізнесу. 

3. Третє екзаменаційне питання засвідчує достатній (недостатній) рівень 

обізнаності про можливості прикладного використання провідних тематичних 

теоретичних і практичних методологем про психологію соціальних процесів та 

організаційних змін у повсякденній практиці професійної діяльності психолога у 

сфері управління та бізнесу: 

4. Максимальна сума балів – 40. 

Оцінка Критерії оцінювання (перше і друге екзаменаційні питання) 

«15» Доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (самостійний) 

виклад інформації  

«14-

13» 

«14» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше – самостійний, аніж з допомогою викладача, в одній 

ситуативній уточнюючій навчальній ситуації, що, однак, не піддає 

сумніву завершену, або цілісну, тематичну інформаційну обізнаність 

студента); 

«13» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше – самостійний, аніж з допомогою викладача, у 2-х 

уточнюючих навчальних ситуаціях, які, однак, не піддають сумніву 

завершену, або цілісну, тематичну інформаційну обізнаність студента) 

«12-

11» 

«12» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше самостійний, аніж з допомогою викладача, у 3-4-х 

уточнюючих навчальних ситуаціях, які, як правило, не піддають 

сумніву завершену, або цілісну, тематичну інформаційну обізнаність 

студента); 

«11» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний виклад 

інформації (більше самостійний, аніж з допомогою викладача, у 3-4-х 

уточнюючих, або 1-2-х системних навчальних ситуаціях, які потенційно 

піддають сумніву завершену, або цілісну, тематичну інформаційну 

обізнаність студента) 

«10-9» «10» − доказовий, усвідомлений, більше – репродуктивний, аніж 

творчий, менше – прогностичний, виклад інформації; достатня 

смислова орієнтація, однак із ситуативними порушеннями логістики, 

що, однак, оперативно самостійно усуваються з допомогою викладача;  

«9» – доказовий, усвідомлений, більше – репродуктивний, аніж 

творчий, «малопрогностичний», виклад інформації; достатня 

пізнавальна  орієнтація, однак з частими порушеннями логістики, що, 



як правило, самостійно, але з труднощами, усуваються з допомогою 

викладача  

«8-7-6» «8» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які, як правило, 

усуваються лише з допомогою викладача; 

«7» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які здебільшого 

усуваються лише з допомогою викладача;  

«6» – малодоказовий, незавершений, репродуктивний виклад 

інформації, який потребує системних уточнень на предмет його 

усвідомленого засвоєння; часті порушення логістики, які, як правило, 

не усуваються навіть з допомогою викладача 

«5-4-3» «5» – недоказовий, фрагментарний «неусвіломлений репродуктивний» 

виклад інформації; відсутність логістики; допущені помилки не лише не 

усуваються з допомогою викладача, а знову повторюються;  

«4» – недоказовий, фрагментарний «неусві домлений репродуктивний» 

виклад інформації; відсутність логістики; допущені помилки не лише не 

усуваються з допомогою викладача, а знову системно повторюються 

навіть на прикладі адресних соціальних ситуацій, сформульованих 

самостійно з допомогою викладача; 

«3» – недоказовий, фрагментарний «неусвідомлений ситуативний 

репродуктивний» виклад інформації; відсутність логістики; допущені 

помилки не лише не усуваються з допомогою викладача, а знову 

системно повторюються навіть на прикладі адресних індивідуальних 

соціальних ситуацій, сформульованих лише з допомогою викладача 

«2-1-0» «2» – хаосна, неусвідомлена відповідь, яка зводиться до ситуативної 

спроби роз᾽яснення змісту питання через неусвідомлені спроби (без 

розуміння їхнього змісту) ситуативного використання спрощених 

життєвих прикладів, наведених викладачем; 

«1» – хаосна, неусвідомлена відповідь; відсутність будь-якої тематичної 

інформації, неусвідомлені спроби (без розуміння їхнього змісту) 

ситуативно роз᾽яснити зміст питання на основі спрощених  прикладів, 

як правило із власного досвіду; 

«0» – відсутність будь-якої тематичної інформації 

Оцінка Критерії оцінювання (третє екзаменаційне питання) 

«10» Доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (самостійний) 

виклад функціонального зразка прикладного використання інформації  



«9-8» «9» − доказовий, усвідомлений, творчий, прогностичний (більше 

самостійний, аніж з допомогою викладача) виклад функціонального 

зразка прикладного використання інформації; 

«8» − доказовий, усвідомлений, репродуктивний (більше – з допомогою 

викладача) виклад функціонального зразка прикладного використання 

інформації 

«7-6» «7» − малодоказовий, але усвідомлений репродуктивний (лише з 

допомогою викладача) виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації; 

«6» − малодоказовий, неусвідомлений, репродуктивний виклад 

функціонального зразка прикладного використання інформації навіть з 

допомогою викладача 

«5-4» «5» − недоказовий, неусвідомлений, фрагментарний репродуктивний  

виклад функціонального зразка прикладного використання інформації  

навіть з допомогою викладача; 

«4» − недоказовий, неусвідомлений, фрагментарний репродуктивний 

ситуативний виклад функціонального зразка прикладного 

використання інформації, який потребує системних  уточнень, які,  

однак, не усуваються навіть з допомогою спрощених прикладів   

«2-1-0» «2» – хаосна, неусвідомлена відповідь, яка зводиться до ситуативної 

спроби роз’яснення змісту питання через неусвідомлені спроби 

спрощених життєвих прикладів; 

«1» – відсутність будь-якої тематичної інформації, а також навіть 

неусвідомлених спроб роз᾽яснити зміст питання через спрощені 

приклади; 

«0» – відсутність будь-якої тематичної інформації 
 

Перелік допоміжних матеріалів: 

25 практичних завдань (відповідно до кількості екзаменаційних білетів). 

Зразок 

Проблема: чинники соціального впливу і кінцевий результат діяльності. 

Письмове завдання: спрогнозуйте сприятливий і несприятливий вплив виробничих 

чинників на продуктивність діяльності оператора (план відповіді: а)» 3-4 сприятливі чинники» 

– «наслідки їхнього впливу»; б) а)» 3-4 несприятливі чинники» – «наслідки їхнього впливу». 

Пропоновані  способи виконання завдання: текстовий виклад, таблиця. 
Орієнтовний перелік екзаменаційних питань: 

1. Актуальна проблематика інтегральної  навчальної дисципліни «Психологія соціальних 

процесів та організаційні зміни» у системі наукового знання (філософія, соціологія, педагогіка, 

історія тощо). 2. Актуальна проблематика інтегральної навчальної дисципліни «Психологія 

соціальних процесів та організаційні зміни» у системі галузевого психологічного  знання 

(загальна психологія, вікова психологія, експериментальна психологія тощо). 3. «Античність»: 

авторські наукові концепти про цивілізаційний розвиток. 4. «Середньовіччя – Відродження»: 

авторські наукові концепти про цивілізаційний розвиток. 5. Соціально-психологічна інформація 

як пізнавальна основа для з’ясування смислів об’єктивної суспільної дійсності. 6. ХІХ– ХХ ст.: 

авторські наукові концепти про цивілізаційний розвиток. 7. «Відродження – ХІХ ст.»: авторські 



наукові концепти про цивілізаційний розвиток. «ХХ–ХХІ ст.»: авторські наукові концепти про 

цивілізаційний розвиток). 8. Психологія управління та психологія менеджменту як пізнавальна 

основа для з’ясування смислів сучасної соціально-психологічної реальності: авторські наукові 

концепти про розвиток. 9. Соціальна психіка як  феномен. 10. Методологія аналізу соціальної 

стратифікації. 11. Критерії соціальної стратифікації. 12. Наукові парадигми про соціальну 

стратифікацію (П. Сорокін, Т. Парсонс, Е. Шилзта ін.). 13. Методи дослідження соціальних 

процесів та організаційних змін. 14. Типологія соціальної мобільності. 15. Маргінальність: 

детермінанти, стан, перспективи розвитку. 16. Суспільство: типологічні особливості. 17. 

Соціальна структура українського суспільства: сприятливі тенденції, виклики, загрози. 18. 

Ознаки етносу та етнікосу. 19–20. Етнопсихологічні особливості українського суспільства (П. 

Могила, Г. Сковорода, Т. Шевченко, О. Єфименко, М. Каразін, В. Старосольський, Д. Овсянико-

Куликовський, І. Нечуй-Левицький, М. Грушевський, М. Костомаров, М. Драгоманов, П. 

Чубинський, О. Потебня, І. Франко та ін.) 21. Особиста соціальна відповідальність як рушійна 

сила цивілізаційного  розвитку. 22. Соціальні настанови та стереотипи у системі цивілізаційного  

розвитку. 23. Властивості групи. 24. Типові особливості групової взаємодії. 25. Психологія 

особистості у групі (структура, спрямованість; психологічний та соціально-психологічний 

профілі). 26. Соціалізація людини: детермінанти, стан, прогнозування розвитку. 27. Рівні 

соціалізації особистості. 28. Вікова періодизація соціально-психологічного розвитку людини. 29. 

Соціальні процеси : типологія. 30. Властивості соціальних процесів. 31. Соціальна система : 

типологія. 32. Авторські класифікації соціальних систем. 33. Структурно-функціональне 

моделювання соціальних процесів (динамічна і факторна моделі). 34. Структурно-функціональне 

моделювання соціальних процесів (типологічна і технологічна моделі). 35. Соціальні конфлікти : 

причини, структура, функції, прогнозування. 36. Соціальна взаємодія: закономірності. 37. 

Соціальні зміни : типологія (У. Огберн, К. Маркс, М. Вебер, Е. Дюркгейм). 38. Психологічна 

сутність «соціальних змін» (соціальна модернізація, соціальна революція). 39. Психологічна 

сутність «соціальних змін» (соціальні трансформації). 40. Психологічна сутність «соціальних 

змін» (кризові, надзвичайні, екстремальні ситуації). 41. Психологія соціокультурної взаємодії 

поколінь. 42. Типологія соціальних рухів. 43. Причинність, стани, перспективи розвитку 

соціальних рухів. 44. Принципи та вимоги до формування організаційних структур. 45. Закони 

організаційного розвитку. 46. Поведінкові соціальні формоутворення та стратегії. 47. Базові 

мотиви у самоорганізації людини. 48. Організація робочого місця у проектуванні професійної 

кар’єри. 49. Типова соціальна проблематика у організаційному проектуванні. 50. Соціальні 

психотипи (структурно-функціональний зміст). 51–75. Прикладні завдання (інформаційна 

основа: практичні роботи і самостійні роботи). 
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