
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
ВСТУП 

 
Навчальна програма дисципліни “ Психологія особистості в ситуації 

невизначеності та ризику ” складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-
наукової програми рівня підготовки_другого (магістерського)__спеціальності_053 
«ПСИХОЛОГІЯ». 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є наслідки невизначеності для 

психічної діяльності людини. 
Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. Психологія 

особистості в ситуації невизначеності та ризику відноситься до вибіркових компонентів 
освітньої програми за циклом професійної та практичної підготовки. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Модуль1. Принцип невизначеності в психології та психологія невизначеності. 
Модуль 2. Методи вивчення прийняття рішень та ризику в психології. 
 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета дисципліни «Психологія особистості в ситуації невизначеності та 

ризику» дати необхідну систему знань про методологічних і теоретичних підходах до 
вивчення проблем психології невизначеності, прийняття рішень і ризику. Отримати 
компендіум психодіагностичних методик для роботи з особистістю у складних ситуаціях 
вибору. 

Завдання дисципліни: 
-  навчити розрізняти ситуації невизначеності, ризику і прийняття рішень,  
- діагностувати інтелектуально-особистісні характеристики психологічної 

регуляції прийняття рішень в ситуаціях невизначеності та ризику,  
- давати психологічну кваліфікацію прийняття рішень (будь то життєві або 

професійні вибори суб'єкта). 
Дисципліна спрямована на формування наступних компетенцій: 
- КСО.07 - здатність вирішувати нестандартні завдання та приймати рішення 

в умовах невизначеності 
- КЗН.09 - готовність до самостійної висококваліфікованої роботи у галузі 

психології з усіма верствами населення, які потребують професійної гуманітарної 
допомоги 

- КЗП.06 - базові уявлення про стадії індивідуального розвитку та про 
онтогенетичне програмування основних адаптивних функцій 

- КСП.07 - поглиблені знання теорії та практики розвиток особистісного 
потенціалу як засобу вирішення проблем в умовах високої конкуренції. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент повинен: 

КСО-РН.07 вміти адаптуватися до нових ситуацій, що виникають в ході 
професійної діяльності і потребують переоцінки накопиченого досвіду та власних 
можливостей. 

КСО-РН.07.1. вміти приймати рішення в умовах інформаційного дефіциту і 
невизначеності  

КСО-РН.07.2. демонструвати вирішення нестандартних задач. 
КЗП-РН.06. володіти знанням про стадії індивідуального розвитку; 
КЗП-РН.06.1. розуміти сутність адаптивного програмування функцій хвороби та 

здоров’я; 
КСП-РН.07.вміти диференціювати специфіку розвитку особистісного потенціалу в 



різних сферах діяльності;  
КСП-РН.07.1. вміти використовувати на практиці прийоми встановлення 

оптимальних умов для розвитку особистісного потенціалу в бізнесі; 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ1. ПРИНЦИП НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ 

ТА ПСИХОЛОГІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. 
 
ТЕМА 1. Психологія невизначеності і методологічні принципи психології. 
Співвідношення принципу невизначеності до інших принципів психології 

(детермінізму, системності, активності) Поняття невизначеності, вибору та прийняття 
рішень. Поняття невизначеності на різних стадіях розвитку наукового знання. 

ТЕМА 2. Підходи до розуміння поняття невизначеності. 
Невизначеність зовнішня і внутрішня, об'єктивна і суб'єктивна. Людина в умовах 

невизначеності і «свобода вибору». Толерантність до невизначеності. Особливості 
прийняття рішення в умовах невизначеності 

ТЕМА 3. Ризик як психологічний феномен. 
Підходи до визначення ризику та ризикованості. Ризик і діяльність людини. 

Готовність до ризику і схильність до ризику. Інтуїція і раціональність при прийнятті 
рішень в умовах невизначеності і ризику. 

ТЕМА 4. Соціально-психологічні аспекти толерантності до невизначеності і 
ризикової поведінки. 

Вплив групи на прийняття ризику. Ризик для себе і для інших. Рівень 
невизначеності як параметр культури (в тому числі корпоративної) і його вплив на 
особистість. Толерантність до невизначеності в міжособистісних стосунках. Управління 
сприйняттям ризику з боку ЗМІ. 

ТЕМА 5. Толерантність до невизначеності і готовність до ризику як пов'язані 
конструкти.  

Різниця конструктів невизначеності і ризику. Ставлення до невизначеності в якості 
особистісної особливості, її зв'язку з іншими властивостями особистості. стратегії 
поведінки в ситуаціях невизначеності. Копінг при прийнятті рішень в умовах 
невизначеності. Пильність, уникнення, прокрастинація. 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

ТА РИЗИКУ В ПСИХОЛОГІЇ. 
ТЕМА 1. Методи вивчення поведінки людини в ситуації невизначеності. 
Психодіагностичні методики і аналіз одиничного випадку ( «кейси»). Моделюючий 

підхід. Експериментальні дослідження регуляції вибору. Моделювання умов 
невизначеності. 

ТЕМА 2. Методи вивчення поведінки людини в ситуації ризику. 
Підходи і методики вивчення готовності до ризику і ситуаційного ризику. 

Управління ризиками в стратегіях ігор. Когнітивні репрезентації ризику і безпеки. 
ТЕМА 3. Методики вивчення толерантності до невизначеності і ризикової 

поведінки. 
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  
екзамен 
5. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ    
Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 
Критерії  оцінювання 
1. Наявність конспекту лекцій                                           10 
2. Виступ на семінарі за обраною темою                          10 
3. Участь у груповій роботі за темою семінару               10 
4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 
5. Підсумковий контроль                                                    60 
 


