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ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ ОСОБИСТОСТІ: 
МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 
ПЕРЕДМОВА 

 
Авторська навчальна програма з дисципліни ««Психологія 

соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика»» 
спрямована на виконання завдань професійної та практичної підготовки 
здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» в галузі знань 05 Соціальні 
та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія. 

Навчальна дисципліна відповідає загальній характеристиці 
(спрямованості) та змісту освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів спеціальності 053 Психологія. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки бакалаврів 
психології впроваджується у освітній процес Херсонського державного 
університету. 

Виконання освітньо-професійної програми є необхідною умовою 
успішної академічної підготовки фахівця кваліфікації: практичний 
психолог. 

Метою освітньо-професійної програми є формування сучасного 
конкурентоспроможного фахівця, здатного вирішувати комплексні 
завдання у сферах психологічного супроводу професійного становлення 
особистості, організаційного розвитку і консультування, організовувати, 
будувати професійну діяльність за здоров’язбережувальними 
принципами та принципами особистісного і професійного зростання. 

Основними завданнями підготовки бакалавра є: 
 оволодіння методологією наукового пізнання; 
 формування навичок самостійної науково-дослідної та 

педагогічної діяльності;  
 поглиблене вивчення теоретичних та методологічних основ 

психології; 
 формування компетентностей, що є необхідними для успішної 

практичної психологічної роботи в даній галузі, зокрема, 
проведення консультативної, психокорекційної, 
психопрофілактичної роботи; 

 формування вмінь та навичок застосування засобів сучасних 
інформаційних та комунікаційних технологій у науково-
дослідницькій діяльності; 

 оволодіння загальнонауковими методами системного, 
функціонального та статистичного аналізу. 
Навчальна програма з дисципліни «Психологія соціальних 

очікувань особистості: методологія, теорія і практика» належить до 
вибіркової частини навчального плану підготовки фахівців. 



ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія соціальних 
очікувань: методологія, теорія і практика» складена відповідно до 
освітньої програми здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі 
спеціальності – Психологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: формування знань 
щодо особливостей, закономірностей, психологічних змістових 
параметрів, функцій, механізмів впливу на людину та її свідомість під 
час консультування, тренінгів та масових заходів. 

Програма навчальної дисципліни поєднує такі змістові модулі: 
1. Теоретико-методологічні та емпіричні виміри дослідження 

соціальних очікувань особистості. 
2. Прикладні виміри оптимізації розвитку та психокорекції 

соціальних очікувань особистості. 
Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета полягає в комплексному вивченні психологічних змістових 

параметрів соціальних очікувань особистості, детальному аналізуванні 
методологічних, теоретичних, емпіричних та прикладних вимірів цього 
соціального феномену. До психологічних змістових параметрів 
відносимо: рівні сформованості, функції, механізми, типологічні 
класифікаційні ознаки, емпірично отримані типи соціальних очікувань 
особистості. Для фахівців в галузі соціальної психології ця дисципліна є 
спеціалізованим курсом, що розкриває особливості соціальної 
поведінки, міжособистісної взаємодії людини з оточенням, інтегрує в 
собі знання інших навчальних дисциплін.  

Завдання курсу: 
 методичні: сформувати у студентів професійну спрямованість, 

інтерес до майбутньої професії, відповідальне ставлення до 
засвоєння професійно необхідних знань; 

 пізнавальні: формувати у студентів уявлення про особливості 
взаємовідносин у різних соціальних групах – малих та великих; 
розкрити фізіологічні механізми впливу на широкі маси людей; 
ознайомити з основними положеннями теорії мас; 

 практичні: сформувати навички вивчення та аналізу продуктів 
масової свідомості, а також вміння конструювати рекламну 
продукцію загального змісту з урахуванням психологічних 
особливостей сприймання. 
Вивчення навчальної дисципліни «Психологія соціальних відносин» 

спрямовано на формування таких компетентностей: 
загальні: 
 здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях 

професійної діяльності; 



 знання та розуміння предметної області та особливостей 
професійної діяльності психолога; 

 здатність спілкуватися державною мовою усно та письмово; 
фахові: 
 володіння навичками аналізу своєї діяльності та застосування 

методів когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, 
фізичного та психічного стану; 

 здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребує 
оновлення та інтеграції знань, переосмислення накопиченого 
досвіду, переоцінки своїх можливостей в умовах 
неповної / недостатньої поінформованості та в суперечливих 
ситуаціях; 

 здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та 
дотримуватися норм професійної етики; 

 здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 

Програмні результати навчання: 
 визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 
розв’язання; 

 демонструвати розуміння закономірностей, особливостей 
розвитку і функціонування психічних явищ в контексті 
професійних завдань; 

 демонструвати відповідальне ставлення до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку; 

 знати та дотримуватися етичних принципів професійної 
діяльності психолога. 

Міждисциплінарні зв’язки: матеріал, що викладається у навчальній 
дисципліни «Психологія соціальних очікувань: методологія, теорія і 
практика», спирається на досконалу теоретичну підготовку, на 
систематизоване та структуроване знання основних галузей 
психологічної науки. В теоретичному плані дисципліна узагальнює та 
доповнює знання, отримані при вивченні відповідних курсів, 
впорядковує та систематизує інформацію про очікування особистості в 
міжособистісних взаєминах, у розмаїтті психологічних впливів на 
психіку людини. Дисципліна є органічно пов’язаною з попередніми 
навчальними дисциплінами, які опановували студенти-психологи 
впродовж навчання у вищому навчальному закладі, а саме: «Соціальна 
психологія (з практикумом)», «Соціально-психологічний тренінг», 
«Теорії особистості», «Політична психологія», «Психологія спілкування», 
«Психотерапія» тощо. 

Знання, засвоєні в межах зазначеного курсу, будуть використані під 
час написання науково-дослідних та випускних робіт. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Зміст курсу поєднує два змістових модулі: 
 

Змістовий модуль 1 
Теоретико-методологічні та емпіричні виміри дослідження соціальних 

очікувань особистості 
 

Тема 1. Науковий аналіз категорії «соціальні очікування». 
«Соціальні очікування» як наукова категорія. Встановлення родо-

видових зв’язків. Семантичний аналіз очікувань. Семантичні концепти 
за чинниками: психологічний, соціально-психологічний, соціальний. 
Ретроспективний аналіз соціальних очікувань особистості. Напрями 
дослідження: філософський, соціологічний, нейрофізіологічний, 
психологічний, соціально-психологічний та конструювання 
майбутнього. 

Рекомендована література: [3; 5; 7; 11; 21; 28; 41]. 
 
Тема 2. Теоретико-методологічні виміри дослідження соціальних 

очікувань особистості. 
Соціальні очікування особистості – базовий психологічний 

механізм саморегуляції поведінки. Соціальні очікування особистості є 
складовою ціннісно-смислової сфери та комунікативно-рольової 
взаємодії. Мотиваційний вимір дослідження соціальних очікувань 
особистості. Дослідження соціальних очікувань в англомовній літературі 
та практиці. 

Рекомендована література: [1; 2; 6; 7; 34; 35; 48]. 
 
Тема 3. Соціально-психологічний зміст очікувань особистості. 
Система регуляції соціальної поведінки. Соціально-психологічні 

очікування як регулятор соціально-психологічної реальності. Дерево 
соціальних очікувань особистості. Соціальні очікування як процес 
психічної регуляції поведінки. Джерело і носій очікувань. Об’єкт і 
предмет очікувань. «Рефлекс мети» (І. П. Павлов). Структурно-
функціональна схема взаємозв’язку соціальних очікувань особистості з 
процесами психічної регуляції поведінки. 

Рекомендована література: [3; 7; 12; 14; 15; 31; 33; 36; 38; 43]. 
 
Тема 4. Психологічні механізми, функції та типологічні особливості 

соціальних очікувань особистості. 
Функції соціальних очікувань особистості: регулятивна, 

посередницька, коригувальна, орієнтаційна, прогностична, оцінювальна, 
стабілізаційна, трансформувальна, контрольна, конструювальна і 
відображувальна. Психологічні механізми очікуваної та неочікуваної дії 



в міжособистісній взаємодії. Типологічні особливості соціальних 
очікувань особистості. Модель очікуваного майбутнього. Очікуваний 
образ майбутнього. 

Рекомендована література: [4; 7; 13; 19; 22; 29; 44; 45; 47]. 
 
Тема 5. Соціально-психологічна концепція соціальних очікувань 

особистості. 
Принципи побудови концепції. Вихідні методологічні положення 

побудови концепції. Соціальні очікування – процес і результат 
конструювання особистістю майбутнього. Система «Я» та «не-Я» 
особистості. Структурно-функціональна модель соціальних очікувань 
особистості. Обізнаність особистості про передбачуваний перебіг подій. 
Очікуване ставлення особистості до учасників міжособистісної взаємодії. 
Регуляція особистістю очікуваних результатів діяльності. Взаємозв’язок 
складових моделі. Функції моделі. 

Рекомендована література: [7; 16; 37; 39]. 
 
Тема 6. Технологія створення опитувальника «Рівень соціальних 

очікувань». 
Особливості визначення рівня соціальних очікувань особистості. 

Апробація методики «РСО». Ретестова надійність, зважування шкал 
опитувальника. Визначення типів валідності: конвергентної, 
дискримінантної, зовнішньої, внутрішньої та валідності методом 
відомих груп. 

Рекомендована література: [7; 30]. 
 

Змістовий модуль 2 
Прикладні виміри оптимізації розвитку та психокорекції соціальних 

очікувань особистості 
Тема 7. Емпіричне дослідження психологічних змістових 

параметрів соціальних очікувань особистості. 
Контент-аналітичне дослідження соціальних очікувань 

особистості. Властивості очікувань: інтернальність, екстернальність, 
відкритість, закритість, активність, пасивність, адекватність, 
неадекватність, полярність і амбівалентність. Рівні соціальних очікувань 
особистості: високий, середній та низький. Експектометричні показники 
соціальних очікувань. Коефіцієнт очікувань. Експектометричний статус. 
Коефіцієнт взаємоочікуваних виборів. Рівень самоочікувань. 

Рекомендована література: [7; 30; 37]. 
 
Тема 8. Типізація соціальних очікувань особистості. 
Кластеризація психологічних змістових параметрів соціальних 

очікувань особистості. Типи соціальних очікувань особистості: 
реалістичний (РЛ), пасивноосмислений (ПО), поміркований (ПМ), 



активноосмислений (АО), нереалістичний (НР). Причинно-наслідкові 
зв’язки типів очікувань. Психологічний зміст типів соціальних очікувань 
особистості. 

Рекомендована література: [7; 30]. 
 
Тема 9. Методологічні принципи створення програми оптимізації 

розвитку та психокорекції соціальних очікувань особистості. 
Верифікована система принципів. Етапи, блоки, напрямки, 

прийоми, методи, форми оптимізації розвитку та психокорекції 
соціальних очікувань особистості. Психодіагностичний, розвивально-
корекційний та контрольний етапи програми. Метод організації 
експериментальних ситуацій. 

Рекомендована література: [7; 17; 18; 20; 23; 46]. 
 
Тема 10. Змістові особливості та впровадження програми 

оптимізації розвитку і психокорекції соціальних очікувань в навчальній 
групі. 

Cаморегуляційний, розвивальний, психокорекційний, 
алоцентричний, прогностичний компоненти програми. Взаємозв’язок 
«Я» та «не-Я» особистості студента. Групові динамічні процеси 
навчальної групи. Перспективні лінії розвитку особистості. «Очікуваний 
вибір». «Очікувана ситуація». 

Рекомендована література: [8; 9; 24; 27; 32; 46]. 
 
Тема 11. Розробка та впровадження програми тренінгових занять в 

торговому колективі. 
Програма «Очікуваний результат». Програма тренінгових занять. 

Методика «Реалізація очікувань». Післятренінговий супровід. Оцінка 
ефективності впровадження програми. Комбінована модель оцінки 
тренінгової роботи – «результат на вкладений ресурс» (за 
Д. Кіркпатріком «Оцінка програми навчання: чотири рівні»). 

Рекомендована література: [7; 10; 25; 40; 46]. 
 
Тема 12. Розробка та впровадження програми тренінгових занять в 

проектній групі «Школа лідера». 
Соціальні очікування учасників проектної групи. Особливості 

побудови програми тренінгових занять. Оцінка ефективності 
впровадження програми. Очікуване ставлення учасників проектної 
групи. 

Рекомендована література: [7; 10; 26; 42; 46]. 
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ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Засоби діагностики успішності навчання: підсумкова оцінка з 
навчальної дисципліни є загальним підсумком з наступних форм 
роботи: 

 модульний екзамен проводиться у тестовій або письмовій формі, 
відповідно до діючих норм «Положення про освітній процес у 
Херсонському державному університеті»; 

 аудиторна робота за семестр підсумовується оцінкою з усіх форм 
роботи студента впродовж семестру; 

 самостійна робота за семестр проводиться в усній, тестовій або 
письмовій формах, відповідно до діючих норм «Положення про 
організацію самостійної роботи студентів Херсонського 
державного університету»; 

 модульно-семестровий екзамен проводиться у тестовій, усній або 
письмовій формах. 
З метою формування професійних компетенцій широко 

впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують 
комплексне оновлення традиційного освітнього процесу. Наприклад, 
комп’ютерна підтримка та супровід освітнього процесу, впровадження 
інтерактивних методів навчання, зокрема: робота в малих групах, 
опрацювання дискусійних питань, психологічний диктант, бесіда за 
Сократом, проблемно-орієнтоване навчання, мозковий штурм тощо. 

Комплексне використання різноманітних методів організації та 
здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів, методів 
стимулювання і мотивації навчання сприяють розвитку творчих засад 
особистості майбутнього фахівця-психолога з урахуванням 
індивідуальних особливостей учасників освітнього процесу як важливої 
якості майбутнього фахівця. 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 
об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності, системності, 
всебічності у межах професійного спрямування, зовнішнього і 
внутрішнього контролів. 

Використовуються такі методи контролю: усне опитування, 
письмові роботи, тестування, що сприяють підвищенню мотивації 
студентів, майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. 
Відповідно до особливостей фахової підготовки перевага віддається 
усному, практичному і тестовому контролю. 

 
Форма підсумкового контролю успішності навчання залік. 
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