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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Соціальна психологія  це самостійна  наука, що  з’явилися на початку ХХ століття. 
Сьогодні вона є однією з тих дисциплін, що динамічно розвиваються. Ця динаміка повязана 
з динамікою і закономірностями суспільства, його потребами 

Предмет “Соціальна психологія” вивчає взаємозвязок соціального і психологічного, 
їх взаємодію та взаємозалежність, соціально-психологічні явища, які виникають в процесі 
соціальної взаємодії і характеризують індивіда і групу, про масову свідомість та масову 
поведінку людей.  

Освітньою метою дисципліни є формування у студентів чіткого уявлення про: 
• основний понятійний апарат соціальної психології; 
• роль соціально-психологічних досліджень у розв’язанні практичних завдань 

суспільства; 
• методи соціально-психологічного дослідження масових соціальних процесів і 

колективів. 
Оволодіння знаннями соціальної психології дає можливість 

• осмислювати сучасну різноманітність системи людських стосунків, 
•  знаходити адекватні способи вирішення питань, що винкають в комунікативній, 

підприємницькій, організаторській сфері міжособистісних  і міжгрупових взаємодій.  
На практиці студенти повинні вміти застосовувати комплексні методи вивчення 

соціально-психологічного клімату колективу, а також розробляти і здійснювати програми 
соціально-психологічних досліджень. 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“СОЦІАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ” 
 

Змістовий модуль І.  
Соціальна психологія як наука 

 
Тема 1. Предмет і завдання соціальної психології 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

соціальну психологію як галузь психологічної науки, її структуру, функції та категорії,  а 
також на соціально-психологічні явища як основні одиниці аналізу. 

Розглянути взаємодію між людьми та їх психологічне відображення як основу 
предмета соціальної психології, завдання та взаємозв’язок з іншими науками (загальною, 
віковою та педагогічною, психологія особистості тощо).  

Знати закони соціальної психології, основні завдання соціальної психології у 
сучасному суспільстві та загальну характеристику методів соціальної психології. 

 
Словникова робота: соціальна психологія; предмет соціальної психології; соціально-

психологічна реальність; соціально-психологічне відображення; “психологія народів”; 
“психологія мас”; “теорія інстинктів соціальної поведінки”; класична теорія організації та 



управління; наукова організація праці; теорія людських відносин; первинна група; 
соціальна фасилітація; соціальна інгібіція; публічний ефект; коакційний ефект; інтеракція; 
“ефект експериментатора”; “ефект досліджуваного” 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Що вивчає соціальна психологія? Дайте визначення предмета цієї науки.  
2. Назвіть три основні вимоги щодо визначення предмета соціальної психології. 

Поясніть їх.  
3. Охарактеризуйте структуру соціальної психології як психологічної науки?  
4. У чому полягають функції соціальної псиїології і як вона їх сьогодні виконує?». 
 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Визначте десять найбільш актуальних на ваш погляд соціально-психологічних 
проблем (явищ, процесів), які вимагають щонайшвидшого дослідження. Обґрунтуйте свій 
вибір.  

2. Дослідники обдзвонюють по телефону домогосподарок. Телефонуючий називає 
фіктивну групу споживачів, яку він нібито представляє, і задає домогосподарці питання про 
використовувані нею миючі засоби, щоб скласти звіт для «видання, присвяченого 
побутовому обслуговуванню», для якого теж придумано фіктивну назву. Через кілька днів 
експериментатор дзвонить знову і питає, чи не дозволить домогосподарка п'яти або шести 
чоловікам прийти до неї додому, щоб «підрахувати і класифікувати» всі використовувані 
нею господарські товари для іншого звіту в тому ж виданні. Якщо домогосподарка 
погоджується, яка дзвонить каже: що поки він просто складає список бажаючих і що з нею 
зв'яжуться, якщо вирішать використовувати її при складанні огляду. 

До жодної з домогосподарок в подальшому не звертаються. 
Які етичні проблеми постають у зв'язку з цим експериментом? 
Чи є такі телефонні дзвінки неетичним вторгненням в приватне життя, або вони 

нічим не відрізняються від інших непрошених дзвінків осіб, які проводять опитування 
громадської думки, що пропонують товари, які збирають пожертви і т.п.? 

  
Теми рефератів: 

1. Особистість як предмет та об’єкт соціальної психології.  
2. Проблема соціально-психологічної типології особистості.  

 
Література: [1;2; 6;8;9;12;27] 

 
Тема 2. Формування і розвиток соціально-психологічних знань 
 
Методичні вказівки: в процесі підготовки до заняття і виконання завдань самостійної 

роботи слід звернути увагу на історію становлення соціальної психології, досвiд свiтової та 
вiтчизняної шкiл соцiальної психології. 

Знати основні етапи розвитку соціальної психології та наукові школи: 
• біхевіоризм (І.В.Павлов, В. М. Бехтерев, Д. Уотсон, Б. Скіннер, А.Бандура і ін.). 
• психоаналітичний напрямок в соціальній психології (З.Фрейд, В.Шутц, К.Г.Юнг, 

Е.Фромм, Е.Еріксон, К.Хорні).  
• когнітивний напрямок в соціальній психології (Ж.Піаже, Дж.Брунер, Р. Аткинсон, 

С.Московічі та ін.).  
• гуманістичний напрямок в соціальній психології (Р. Оллпорт, А.Маслоу, К. Роджерс 

та ін.).  



• інтеракціоністський напрям в соціальній психології: символічний интеракціонізм 
(Дж. Г. Мід, Г.Блумер);  рольові теорії ( Р.Лінтон, М.Дойч);  теорії референтної групи 
(Г.Хайман, Р.Мертон). 

• соціально-екологічна теорія У.Бронфенбреннера. 
• «школа групової динаміки» (К.Левін, Л.Фестінгер, Р.Ліппіт, Р.Уайт).  
• соціометричний напрям (Д.Морено).  
• транзакційний напрям (Е.Берн, Е.Кентріл, Ф.Кілпатрік, В.Ітельсон та ін.) 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Основні етапи і періоди виникнення та розвитку соціально - психологічного знання?  
2. Назвіть основні соціально-психологічні ідеї в історії становлення соціального 

знання. 
3. Назвіть основні соціально-психологічні школи у розвитку соціально-психологічного 

знання.  
4. Якими напрямками представлена сучасна зарубіжна соціальна психологія?  
5. Які соціально-психологічні проблеми обговорюються в психоаналітичної школі? 
6. Охарактеризуйте соціально-психологічні проблеми біхевіоризму. 
7. Визначте соціально-психологічні проблеми гуманістичної психологіі. 
8. Які соціально-психологічні проблеми обговорюються в когнітивній психлогії? 
9. У чому полягають особливості та тенденції в розвитку вітчизняної соціальної 

психології? 
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Поясніть психологічний зміст висловлювань: 
«Відтоді які існують люди, які разом працюють і живуть, з того моменту, коли вони 

усвідомили необхідність осмислювати суспільне буття людини, існує, поза сумнівом 
«соціально-психологічне мислення» 

Г.Гібш, М.Форверг. 
2. У присутності інших досліджуваний більше запам'ятовує, краще концентрує увагу, 

інтинсивніше мислить. Він також схильний некритично засвоювали ідеї, підтримувані 
більшістю, перейматися настроєм групи, перекладати відповідальність за свої вчинки на 
інших, приймати різиковані рішення. Суворо дотримуючись позицій матеріалістичної 
психології, для пояснення цих фактів, слід визнати існування «групового мозку», що 
суперечить здоровому глузду. 

Як бути в цьому випадку? 
Чи можна пояснювати такі явища з матеріалістичних позицій? 

 
Теми рефератів: 

1. Особистість як предмет та об’єкт соціальної психології.  
2. Проблема соціально-психологічної типології особистості.  

 
Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;27] 

 
Тема 3. Принципи та методи соціальної психології 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

термін «методологія», який охоплює рівні наукового підходу: загальна методологія 
(загальний філософський підхід і спосіб пізнання явищ дійсності); спеціальна методологія 
(сукупність методологічних принципів, які застосовуються в цій галузі знань); сукупність 
конкретних методів і методичних прийомів.  



Загальна методологія - загальний філософський підхід, загальний спосіб пізнання, 
який приймає дослідником. В якості загальної методології можуть виступати різні 
філософські системи. 

Найбільш широке поширення серед зарубіжних психологів отримало таке 
філософський напрямок, як позитивізм. Позитивізм відмовляється від вирішення питання, 
що є первинним: свідомість або матерія. Головне, з точки зору позитивізму, - це опора на 
науково перевірені факти, встановлені в науковому дослідженні, відмова від фактів, які 
суперечать один одному в дослідженнях. Практика наукового експерименту зводиться 
позитивізмом на особливо високу ступінь. 

Відповідно до спеціальної методології, будь-яке соціально-психологічне дослідження 
має базуватися на певних принципах, тобто загальних вихідних положеннях, котрі 
зумовлюють взаємодію дослідника із соціально-психологічними реаліями світу.  

Принцип об'єктивності означає вивчення об'єктивних закономірностей розвитку 
соціально-психологічних явищ, кожне з яких розглядається в сукупності фактів і подій — 
суперечливих і багатогранних, позитивних і негативних, типових і нетипових; розв'язує 
проблему взаємозв'язку об'єктивного та суб'єктивного в соціальній психології. Цей 
принцип вимагає, щоб використані в дослідженні методи й позиція дослідника не впливали 
на здобуті результати. При цьому об'єктивність наукових висновків та інформації 
характеризується такими показниками, як точність, обґрунтованість, надійність, 
достовірність, наукова аргументація. 

Діалектичним принципом пізнання є принцип історизму, який забезпечує вивчення 
соціально-психологічної реальності з погляду її виникнення, етапів і механізмів розвитку, 
становлення й формування, сучасного і майбутнього стану.  

Соціальна психологія особистості,  спираючись на принцип історизму, має 
можливість застосовувати набутий теоретичний і практичний досвід; обґрунтовувати 
сучасні тенденції міжособистісної взаємодії; досліджувати внутрішню динаміку соціально-
психологічних проявів особистості, пояснювати їхні психологічні особливості; визначати 
напрям розвитку. 

 Принципи, на яких ґрунтується методологія сучасної вітчизняної психології, 
поступово викристалізувалися в дослідженнях Л. Виготського,   Б. Ананьева, С. 
Рубінштейна, Г. Костюка, О. Леонтьева та ін. До основних із них — детермінізму, єдності 
психіки і діяльності, розвитку психіки в діяльності — український психолог О. Ткаченко 
(нар. 1941) додав ще два — відображення і системності. 

Принцип детермінізму, будучи найважливішим у матеріалістичній психології, 
стверджує, що психіка залежить від способу життя. Він розкриває основні причини 
виникнення психіки у філогенезі (історичному розвитку всього органічного світу) і 
онтогенезі (індивідуальному розвитку організму від народження до смерті), закономірну 
зумовленість психічних явищ, психічної діяльності та психічних властивостей людини. 

Принцип єдності психіки і діяльності дає змогу розкривати механізми появи і 
функціонування психіки. Виникнувши в діяльності, психіка утворює її внутрішній, 
ідеальний план. У свідомості формуються динамічні моделі дійсності, за допомогою яких 
людина орієнтується в навколишньому середовищі. Цей принцип заклав засади 
об'єктивного дослідження психіки. Міміка, жести, виразні рухи, мовні висловлювання 
об'єктивно виражають психічні стани людини. їх аналіз і вивчення допомагають розкрити 
внутрішні секрети психіки індивіда. 

Принцип розвитку психіки в діяльності дає змогу розглядати психіку як динамічне 
утворення, що постійно змінюється на різних етапах становлення особистості. Відповідно 
до цього принципу психіку можна правильно зрозуміти і пояснити, якщо оцінювати її як 
продукт розвитку і результат діяльності. 

Принцип відображення означає, що всі психічні функції генетично спрямовані на 
відображення дійсності. Випереджуючи фізичний контакт людини з об'єктом, психічне 
відображення сигналізує про значущі для неї об'єкти — воно має сигнальний характер. 



Образ світу, що є продуктом відображення, орієнтує людину в середовищі, створює основу 
для її активності, виконуючи регулятивну функцію. Без неї психічне відображення втратило 
б своє значення. 

Принцип системності вимагає розглядати психіку як складну систему 
взаємопов'язаних психічних явищ. На цій підставі О. Ткаченко вважає його 
узагальнюючим. Згідно з принципом системності у процесі наукового пізнання всі 
принципи психології треба використовувати у взаємозв'язку. 

Методологічні принципи психології створюють надійну основу для вивчення психіки 
за умови використання науково обґрунтованих і перевірених методів пізнання.  

Приватна методологія являє собою сукупність методів, способів, прийомів, методик, 
технік дослідження тих явищ, які складають предмет і об'єкт аналізу даної науки. 

До методів дослідження відносяться: методи збору інформації та методи обробки 
отриманої інформації. До методів збору інформації відносяться: спостереження, соціально-
психологічний експеримент, опитування (бесіда, анкетування, інтерв’ю, невербальна 
комунікація), соціометрія, контент-аналіз, тести, проективні методи, аналіз продуктів 
діяльності.   

    
Словникова робота: загальна методологія; часткова (спеціальна) методологія; 

спостереження; експеримент; польовий експеримент; лабораторний експеримент; метод 
вивчення документів; контент-аналіз; бесіда; інтерв’ю; анкетування; методи активного 
соціально-психологічного навчання, дискусійні методи, ігрові методи, тренінг 
сенситивності, методика; програма дослідження; гіпотеза дослідження; незалежні змінні; 
залежні змінні; вибірка; генеральна сукупність; пілотажне дослідження; надійність; 
валідність; репрезентативність вибірки; контент-аналіз, анкета, опитування, метод 
семантичного диференціалу, оформлення наукового дослідження 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1.У чому суть загальної методології соціальної психології?  
2.У чому особливості спеціальної методології соціальної психології?  
3.Що являє собою методика соціальної психології?  
4.Що є емпіричною базою дослідження соціальної психології?  
5.У чому полягає специфіка соціально-психологічного дослідження?  
6.Розкрийте зміст основних методів збору соціально-психологічної інформації. 
7.Розкрийте зміст основних методів соціально-психологічного навчання.  
8.Розкрийте зміст специфічних проблем лабораторного соціально-психологічного 
експерименту.  
9.У чому сенс основних вимог до соціально-психологічного інструменту дослідження? 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Поясніть психологічний зміст висловлювань: 
«Той, хто уявляє, що може обійтися без інших людей, дуже помиляється; але той, хто 

уявляє, що без нього не можуть обійтися люди, помиляється ще більше». 
Ф.Ларошфуко 

2. Розробіть схематичну програму соціально-психологічного дослідження. 



 
Теми рефератів:  
Емельянов Ю.Н. Обучение общению в учебно-тренировочной группе// Социальная 

психология в трудах отечественных психологов / Сост. и общ. ред. А.Л. Свенцицкого. – 
СПб.: Питер, 2000. – С. 414-424.  

 Зимбардо Ф. Стэнфордский тюремный эксперимент // Пайнс Э., Маслач К. 
Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000. – С. 296 - 320.  

 
Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27]   

 
Змістовий модуль ІІ.  Соціальна психологія особистості 

 
Тема 4. Соціально-психологічний аспект дослідження особистості. 
   
Методичні вказівки: студенти повинні чітко засвоїти поняття та основні 

характеристики особистості, вміти встановлювати співвідношення понять “індивід”, 
“суб’єкт”, “особистість”, “індивідуальність”, знати різні підходи до визначення проблеми 
типології особистості в соціально-психологічній науці, вміти охарактеризувати  перехідні 
соціальні типи особистості, знати сутність соціального типу і соціальної  зрілості 
особистості, аналізувати погляди на взаємозв'язок соціального і індивідуального в людині. 

 
Словникова робота: адаптація, архетипи суспільства, базисна особистісна структура, 

групоцентристська орієнтація, гуманістична орієнтація, динамічна адаптація, індивід, 
індивідуальність, індивідуалізація, історичність соціального типу особистості, критерій 
соціальної зрілості особистості, міра соціальності особистості, особистість, онтогенез, 
онтогенетичний аспект соціалізації, принцип індивідуального підходу, пси-хосоціальний 
тип особистості посттоталітарного суспільства, рівні структури особистості, радянський 
тип особистості, рекапітуляція, ресоціалізація, ригідність, ринкова орієнтація, соціальність, 
соціальність особистості, соціальний тип особистості, соціальний характер, соціальна 
зрілість особистості, світ людини, система "люди-на-світ", соціальне середовище, типізація, 
тип культури, філогенез, філогенетичний аспект соціалізації, функції соціального типу 
особистості, егоцентрична орієнтація, етнокультурний тип особистості. 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення поняттю "соціально-історичний тип особистості". 
2. Яке значення для наук про людину має типологія особистостей? Скористуйтеся 

відповіддю К. Юнга на це запитання. 
3. Охарактеризуйте основні положення концепції "соціального характеру" Е. Фромма. 
4. Яке значення "Психології характеру" М.Д. Левітова у вітчизняних розробках проблеми 

соціального типу особистості? 
5. Концепція типів соціального характеру Б.С. Братуся 
6. Визначення Б.С. Братусем домінуючих установок в різних типах особистостей. 
7. Дайте характеристику соціального типу особистості пост-тоталітарного суспільства (за 

Б.С. Братусем). 
8. Обгрунтуйте своє розуміння історичності особистості. 
9. Як Ви розумієте поняття "динамічна адаптація"? 
10. Назвіть архетипи старого суспільства і їх вплив на особистість (за І.А.Акчуріним). 
11. Дайте характеристику "ринкової орієнтації характеру" (за Е.Фроммом). 
12. Які показники перехідного стану формування нового типу особистості відмічає 

К.Хорні? 
13. Що розуміється під "новою технікою існування" як умовою подолання кризових станів 

особистості? 



14. В якому смислі застосовується поняття "ресоціалізація"? 
15. В чому полягає наукове значення аналогії онтогенетичного розвитку особистості з 

філогенетичним? 
16. Чи згодні Ви з тим, що поняття "соціальна зрілість особистості" і "соціально-

історичний тип особистості" збігаються? Обґрунтуйте свою відповідь. 
17. В чому полягає регулятивна та детермінуюча функції соціального типу особистості? 
18. Покажіть на прикладах, що поняття "соціальний тип особистості " є ключем для 

розуміння суспільних процесів. 
19. Дайте визначення поняттю "індивідуальність". Співставте поняття "людина", "індивід", 

"індивідуальність", "особистість". 
20. Яке значення для розуміння взаємозв'язку індивідуального і соціального в людині має 

сформульований Гегелем принцип діалектики загального і одиничного, об'єктивного і 
суб'єктивного? 

21. В чому виражається суперечливість індивідуального і соціального в системі "людина-
світ"? 

22. В чому полягає принцип індивідуального підходу в системі навчання і виховання? 
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 
1. Поясніть психологічний зміст висловлювання: 
«Найважче завдання у наші часи полягає не в тому, щоб пізнати і використати 

навколишню природу, а в тому, щоб зрозуміти механізми власної та суспільної поведінки 
та навчитися нею керувати». 

Ф.Бич. 
2. Е.Фромм, описуючи типи характеру, виокремив характер рецептивної орієнтації. 

Днією з прикмет людей цієї оріїнтації є те, що «ім важко сказати «ні», у них виникає 
конфлікт між обіцянками та виконанням. Вони почуваються розгубленими, коли працюють 
самостійно, нічого не спроможні зробити без сторонньої допомоги. 

Спробуйте продовжити опис стосунків такої людини із знайомими та незнайомими 
людьми. 

 
Теми рефератів: 

1. Мотиви соціальної поведінки особистості.  
2. Спільноти як предмет соціальної психології, етнографії, соціології та історії.  

 
 Література [1;4; 6;9;12;14;18;23;24;25;29] 

 
  

 
Тема 5. Теорія соціалізації особистості. 
 
Методичні вказівки: студенти повинні звернути увагу на основні теоретичні 

напрямки дослідження процесу соціалізації особистості, знати визначення поняття 
«соціалізація», вміти встановлювати співвідношення системи понять «соціалізація», 
«соціальний розвиток», «формування особистості», «виховання», «соціалізованість», 
«ресоціалізація» у теоріх соціалізації особистості.  

Звернути увагу на механізми та інститути соціалізації, формування самосвідомості в 
процесі соціалізації та групові і суспільні норми. 

 
Словникова робота: соціалізація, соціалізованість, ресоціалізація, десоціалізація, 

соціальний розвиток, формування особистості, виховання, форми соціалізації, стадії 
соціалізації, інститути соціалізації, механізми соціалізації, адаптація, інкультурація, 
соціальна ідентичність особистості, ідентифікація. 



 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Чи мають право на існування різні визначення поняття "соціалізація"? 
2. "Розведіть" поняття "соціалізація", "соціальний розвиток", "формування 

особистості", "виховання". 
3. Яке смислове значення має поняття "соціалізованість" в теорії соціалізації? 
4. Чи можна сказати, що "ресоціалізація" це соціалізація особистості в умовах 

трансформації суспільства? 
5. Які форми соціалізації виділяються дослідниками і як вони співвідносяться в процесі 

соціалізації? 
6. Яку роль в процесі соціалізації виконують такі інститути соціалізації, як сім'я, 

система освіти і виховання та ЗМІ? 
7. Розкрийте зміст процесу соціалізації через розглядання його в таких сферах, як 

діяльність, спілкування і самосвідомість. 
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Поясніть психологічний зміст висловлювання: 
«Важливим завжди було та буде лише те, що треба для блага не тільки однієї людини, 

а й для всіх людей» 
Л.Толстой 

2. Як вливає на стостунки з іншими людьми реалізація людиною її головного 
життєвого кредо: 

а) «Будь задоволений собою»; 
б) «Будь самим собою»? 

 
Теми рефератів: 

1. Економічна соціалізація особистості //Москаленко В.В.Соціальна психологія: 
Підручник. – Київ; Центр навчальної літератури, 2005. С.284-316.  

2. «Я» в соціальному світі // Майерс Д. Социальная психология /Пер с англ. СПб.: 
Уздво«Питер» С.64-99. 

 
Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27;29;30]  

 
Тема 6. Соціальна установка 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

проблему соціальної установки в психології її сутність та структуру. Знати компоненти 
соціальних установок: емоційний, когнітивний та поведінковий. Розглянути диспозиційну 
концепцію регуляції соціальної поведінки особистості (В. Ядов). Звернути увагу на мотиви 
соціальної поведінки, соціальну установку і реальну поведінку. Охарактеризувати моделі 
просоціальної мотивації. 

 
Словникова робота: установка, атитюд, соціальна установка, когнітивний 

компонент, афективний компонент, конативний компнент, ціннісний (емоційний, 
суб'єктивний) компонент, цінісна орієнтація, психічний настрій особистості, диспозиція, 
система диспозиційних утворень, смислові аттитюди, цільові аттитюди, операційні 
аттитюди, реальна поведінка, аттитюд до дії, аттитюд до об'єкта, «Я концепція». 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте поняття «тановка»  
2. Проаналізуйте найважливіші ознаки установок. Чи визначають вони поведінку 

особистості? 



3. Охаратеризуйте структуру соціальної установки.  
4. Що є важливими ознаками установки? За допомогою яких методів  її можна 

виміряти?Який компонент відіграє провідну роль у регілятивній функції установки? 
5. Проаналізуйте систему диспозиційних утворень, які регулюють поведінку і діяльність 

людини (за В.Ядовим). 
6. Які рівні регуляції поведінки ви знаєте? 
7. Як сучасні моделі установки пояснюють процеси зв'язку установки і поведінки 

особистості? 
8. В чому полягає взаємозв'язок між соціальною установкою і реальною поведінкою? 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Поясніть психологічний зміст висловлювання: 
«Добра мораль, аби зберегтись, потребує виконання законів; так само і закони, для 

того щоб їх виконували, потребують добрих звичаїв». 
Н.Макіавеллі. 

2. До психолога загальноосвітньої школи на консультацію звернувся учень сьомого 
класу Андрій: «Я у своєму класі почуваюся самотнім та непоміченим. Я стараюсь 
створювати про себе враження, що я розкутий, незалежний, але цього крім мене ніхто не 
помічає, а одного разу помітили…, так висміяли. Я зможу бути таким як я хочу, чи це 
неможливо?»  

а) Вивчіть особливості особистості школяра та учнівського класу.  
б) Сплануйте програму тренінгу зі врахуванням особливостей спілкування у класі.  
в) Змоделюйте бесіду з Андрієм, поясніть причини такого ставлення з боку 

однокласників. 
 
Теми рефератів: 
Ядов В.А. Личность как предмет изучения// Социальная психология в трудах 

отечественных психологов / Сост. А.Л. Свенцицкий. – СПб.: Питер, 2000. – С. 70 – 76. 
 

Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27;29;30] 
 
Тема 7. Особистість в групі: соціальна ідентичність. 
 
Методичні вказівки: студенти повинні звернути увагу на проблему становища 

особистості в групі, в системі комунікативних, інтерактивних і перцептивних впливів. 
З'ясувати специфіку входження особистості в групу та індивідуальні особливості людини і 
зовнішні поведінкові вияви. Розкрити сутність статусно-рольовихх характеристик 
особистості і статево – рольових параметрів особистості. Визначити взаємозвязок між 
поведінкою особистості і соціальною напруженістю. 

 
Словникова робота: самосвідомість, самопізнання, самооцінка, самоконтроль, 

рефлексія, самоефективність, соціальні норми, статус, авторитет, престиж, позиція, роль, 
ранг, гендер, статева диференціація, статева роль, гендерні ролі, стрес, екстремальна 
ситуація, адаптація, індивідуалізація, інтеграція, деіндивідуалізація, конформізм. 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте структурні складові самосвідосості особистості. 
2. В чому полягає спеціфіка входження особистості в групу? 
3. Як індивідуальні особливості людини впливають на її поведінку? 
4. Які індивідуальні особливості людини ви знаєте? 
5. В чому проявляються зовнішні поведінкові вияви? 
6. Як повязані між собою поняття «репутація», «популярність», «авторитет»? 



7. Чим визначається місце індивіда в системі міжособистісних відносин? 
8. Що є основою авторитету особистості? 
9. Охарактеризуйте феномен «позиція» з погляду соціальної психології. 
10. Прокоментуйте твердження про те, що соціально-психологічна роль виникає лише у 

контексті соціальних відносин особистості. 
11. Як статево-рольові характеристики особистості впливають на процес спілкування і 

взаємодії людей? 
12. Як соціально-псиї\хологічні чинники зумовлюють соціальну напруженість? 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Складіть кілька завдань для вдосконалення впливу на оточуючих та протистояння 
деструктивному впливу спираючись на джерело Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: 
Питер, 1999. 

2. До психолога загальноосвітньої школи звернувся вчитель : «Я - класний керівник 
десятого класу, який був створений нещодавно з залишку дев’ятикласників та декількох 
групок дітей із сіл, що не мають загальноосвітніх шкіл. Клас складний, бо залишились там 
різні діти – від найсильніших учнів до тих, кого не взяли у технікуми чи коледжі. Можливо, 
у них не так багато відмінного, але я не хотіла б чекати протистояння, колізій. Я просто 
хочу, щоб у класі панувала нормальна сприятлива атмосфера, де кожен почував себе 
особистістю…»  

Обов'язкова програма при виконанні завдання: 
а) Вивчіть особливості учнівського класу, який був утворений на початку навчального 

року в результаті об’єднання учнів декількох класів.  
б). Сплануйте програму тренінгу зі врахуванням особливостей спілкування у класі.  
в). Змоделюйте фрагмент тренінгового заняття з учнями десятого класу, спрямованого 

на формування у них навичок міжособистісного сприймання та ефективного спілкування. 
 

Теми рефератів: 
1. Зробити конспект з джерела Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. 

Зарубежная социальна психология XX столетия. М.:Аспект-Пресс, 2001, С. 9-47. 
2. Зробити конспект з джерела Герген К. Дж. Социальная психология как история 

//Социальная психология. Хрестоматия. М.: Аспект-Пресс, 1999, С.22-30 
 

Література [1; 2; 15; 19; 20; 26] 
 

Змістовий модуль ІІІ. Соціально-психологічна характеристика спілкування 
 
Тема 8. Загальні питання проблеми спілкування 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

соціально-психологічну сутність феномену «спілкування», його структуру та функції. Мати 
уявлення про спілкування як форму існування і виявлення людської сутності. Знати 
розвиток спілкування в онтогенезі. Розуміти сітність спілкування як потреби людини та 
розкрити зміст феномену «психологічне непідтвердження». Знати специфіку 
комунікативного процесу між людьми, та види комунікацій.  Пояснити поняття «афіліація» 
як потребу в спілкуванні, та її взаємозв'язок з соціальною підтримкою.  

 
Словникова робота: спілкування, діяльність, суспільні відносини, сукупний суб'єкт 

спілкування, сукупний суб'єкт діяльності, структура спілкування, когнітивний компонент 
спілкування, афективний компонент спілкування, конативний компонент спілкування, види 
спілкування, форми спілкування, засоби спілкування, міжособистісне спілкування, рольове 
спілкування, соціальна позиція, соціальний статус, соціальна роль, ритуальне спілкування, 



монологічне спілкування, діалогічне спілкування, маніпулятивне спілкування, імперативне 
спілкування, функції спілкування, комунікативно-зв'язуюча функція спілкування, 
філогенетичний зріз спілкування, онтогенетичний зріз спілкування, спілкування як 
психологічне підтвердження, психологічне непідтвердження, афіліація, соціальна 
підтримка, буферний ефект соціальної підтримки, самотність, емоційна ізоляція, атракція, 
закон атракції. 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Наведіть відомі Вам визначення поняття "спілкування".  
2. "Розведіть" поняття "спілкування" і "комунікація". 
3. Яке значення для поглиблення знань про спілкування мала дискусія з приводу 

співвідношення понять "діяльність" і "спілкування"? Наведіть аргументи різних 
поглядів на це співвідношення. 

4. Назвіть і розкрийте основні принципи теорії спілкування Б.Ф. Ломова. 
5. Яке значення має поняття "сукупний суб'єкт" для аналізу спілкування? 
6. Чим відрізняється соціально-психологічний аспект дослідження спілкування від 

загальнопсихологічного? 
7. Як співвідносяться поняття "спілкування" і "суспільні відносини"? Які точки зору 

Вам відомі з цього приводу? 
8. Чому, визначаючи структуру спілкування, необхідно виділяти аспект, в якому 

вона розглядається? Наведіть приклади відомих класифікацій спілкування. 
9. Дайте характеристику міжособистісному спілкуванню. 
10. Як Ви розумієте зв'язок «соціальної позиції» і «соціальної ролі» в спілкуванні? Чи 

впливає цей зв'язок на зміст спілкування? 
11. Яку роль в життєдіяльності людини відіграє ритуальне спілкування? Наведіть 

приклади. 
12. Що таке монологічне спілкування, імператив і маніпуляція? 
13. В чому полягають особливості діалогічного спілкування? Розкрийте його творчу 

функцію. 
14. Покажіть роль комунікативно-зв'язуючої фукції вспілкування в процесі 

антропосоціогенезу. 
15. Розкрийте зміст феномену «психологічне непідтвердження» 
16. Що таке афіліація? В чому значення цього явища для людини? 
17. Розкрийте взаємозв'язок афіліації з соціальною підтримкою. 
18. В чому полягає «буферний ефект соціальної підтримки»? 
19. Як співвідносяться поняття «самотність», «емоційна ізоляція» і «соціальна 

ізоляція» 
20. Дайте визначення поняття «атракція» та її зв'язок з афілітацією. Яку сторону 

спілкування розкривають ці поняття? 
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

Уявіть собі, що ви - соціальний психолог, який займається дослідженням альтруїзму. 
Зокрема, ви хочете з'ясувати, які чинники впливають на рішення людей надати допомогу 
нужденним. Замість того щоб покладатися на анкету з питаннями про альтруїзм, ви 
вирішуєте використовувати деякі приховані методи вимірювання поведінки. Які це можуть 
бути вимірювання? Як ви будете збирати дані? Які обмеження при застосуванні цих 
вимірів? 

1. Опишіть один або кілька прихованих методів вимірювань поведінки. Обов'язково 
поясніть, чому кожен з них є прихованим. 

2. Які конкретні процедури ви використовуєте для збору даних за допомогою цих 
методів? 



3. Перелічіть переваги і недоліки (наприклад, витрати грошей і часу, доступність, 
точність) використання кожного з цих методів. 

4. Сформулюйте гіпотезу про вплив будь-якої змінної (вік або стать, присутність 
свідків та ін.) на поведінку, пов'язану з наданням допомоги, і опишіть, як би ви перевірили 
цю гіпотезу, використовуючи прихований метод (и) вимірювання поведінки, пов'язаного з 
наданням допомоги. 

 
Теми рефератів: 

Випишіть основну проблематику соцільно-психологічних досліджень сучасних 
українських авторів. 

Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2- ге, виправлене та 
доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с. – C.78-158.  

Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О. Соціальна психологія: Навч.-метод. 
посібник. - К.: Каравела, 2009. - 216 с. 

 
Література [1;6;8;12;14;23;25;29;30] 

 
Тема 9. Комунікативна сторона спілкування 
 
Методичні вказівки: студенти повинні знати особливості міжособистісної 

комунікації, моделі комунікації. Пояснити характеристику лінійній моделі спілкування Г.Д. 
Лассуелла, та де на практиці і з якою метою застосовується метод «Вікно 
Джогарі». Звернути увагу на значення усної і письмової мови у вербальній комунікації та 
їх співвідношення, знати яке значення мають денотати і коннотації в удосконаленні навичок 
вербального спілкування. Вміти обгрунтувати наміри людей завдяки невербальним формам 
комунікації, знати головні форми невербальних знакових систем та значення 
комунікативних властивостей людської мови. Звернути увагу на комунікативну 
компетентність та правила і техніки спілкування. 

 
Словникова робота: комунікація, комунікатор, зміст комунікації, засоби комунікації, 

аудиторія, ефекти комунікаційного впливу, реципієнт, зворотний зв’язок, міжособистісна 
комунікація, інтерсуб’єктний процес, семантично значуща інформація, спонукальна 
інформація, констатуюча інформація, аксіальна комунікація, ретиальна комунікація, 
семантичний простір, знак, значення, смисл, тезаурус, комунікативний бар’єр, моделі 
комунікації, комунікаційна мережа, низхідна комунікація, висхідна комунікація, вікно 
Джогарі, вербальна комунікація, невербальна комунікація, денотати, конотації, кінесика, 
паралінгвістика, проксеміка, хронотопи, комунікативна компетентність, толерантність, 
техніки спілкування, стратегії спілкування, етикет у спілкуванні, техніка Франкліна, 
ассертивність. 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Чи можна розглядати інформаційну сторону міжособистісного спілкування як 
самостійну форму? Аргументуйте свою відповідь 

2. Дайте характеристику лінійній моделі спілкування Г.Д. Лассуелла. 
3. Чим відрізняється модель спілкування Т. Ньюкомба від Лассуеллівської? 
4. Дайте визначення поняттю міжособистісне спілкування. Що таке єдиний 

інформаційний простір? 
5. Розкрийте основні особливості міжособистісної комунікації. 
6. Як Ви розумієте визначення “семантично значуща інформація”? 
7. Чим відрізняється констатуюча інформація від спонукальної? 
8. Визначте співвідношення понять «знак», «значення», «смисл». 
9. Яку функцію в теорії комунікації виконує поняття «тезаурус»? 



10. Назвіть основні бар’єри міжособистісної комунікації і покажіть причини їх 
виникнення. 

11. Визначте основні відмінності односторонньої і двосторонньої комунікації. 
Розкрийте їх функції. 

12. Де на практиці і з якою метою застосовується метод «Вікно Джогарі»? 
13. Покажіть значення усної і письмової мови у вербальній комунікації в їх 

співвідношенні. 
14. Яке значення мають денотати і коннотації в удосконаленні навичок вербального 

спілкування? 
15. Чи можна виявити наміри людей завдяки невербальним формам комунікації? 

Аргументуйте свою відповідь. 
16. Розкрийте зміст оптикокінетичної системи знаків та їх місце в структурі 

невербального спілкування. 
17. В чому полягає сутність методики FAST? Де можна її використовувати? 
18. Назвіть основні напрямки і проблеми дослідження «просторової психології». 
19. Опишіть відомі вам хронотопи. Чим зумовлено ефект «вагонного супутника»? 
20. Що таке комунікативна компетентність? Розкрийте основні її параметри.  
21. Яке місце феномена толерантності в комунікативній компетентності? 
22. Назвіть основні групи технік міжособистісного спілкування. 
23. Які ви знаєте правила конструктивної комунікації з групи активного слухання? 
24. Яке значення мають правила етикету в конструктивній комунікації? Назвіть 

приклади ефективного їх застосування. 
25. Які ви знаєте правила психологічного впливу, що пов’язані зі спонукальною 

інформацією? 
26. Дайте оцінку «техніці Франкліна». Чи можете ви її застосувати в своїй особистій 

практиці? 
27. Які ви знаєте стратегії уникнення конфліктів?  
28. Розкрийте зміст методики ПОІР У. Осгуда і покажіть галузі її застосування 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 
1. Що ви думаєте про висунуту Г. Олпортом концепцію «функціональної автономії»? 

Чи можуть люди насправді розірвати свої зв'язки з минулим або це є теоретичною 
помилкою? Підкріпіте свої аргументи прикладами. 

2. Виберіть специфічний аспект вашої поведінки, який ви б хотіли змінити, - щось, 
що ви хотіли б робити («Я і хотів би не робити цього »). Грунтуючись на способі 
застосування саморегульованої зміни поведінки А. Бандури, опишіть, як ви б могли 
використовувати п'ять основних кроків самоконтролю для того, щоб викликати бажану 
зміну у вашій поведінці. 

Дайте приклади кожного кроку. 
 

Теми рефератів: 
 «Я» в соціальному світі // Майерс Д. Социальная психология /Пер с англ. СПб.: 

Уздво«Питер» С.64-99.   
Орбан-Лембрик Л.Е. Перспективні напрями розвитку соціальної психології в 

контексті реальних потреб суспільства. // Соціальна психологія: Український науковий 
журнал, № 1, 2003, с. 5-27. 

Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27;29;30] 
 
 
 
 



Тема 10. Інтерактивний параметр спілкування 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

визначення поняття «взаємодія» (інтеракція) та «соціальна дія» М.Вебера. 
Пояснити системно-структурну теорію Т.Парсонса та її внесок у дослідження проблеми 
взаємодіяльності. Знати застосування схеми Р. Бейлза в практичній роботі психолога. 

Розглянути інтерактивну сторону спілкування та спілкування як обмін діями. 
Звернути увагу на проблему взаємодії (інтеракції) людей у соціальній 
психології. Визначити механізми соціальної взаємодії та значення потреби і мотивації 
індивіда в ньому.  

Розуміти сутність інтреакціоністського напрямку в психології та розкрити 
зміст «символічного інтеракціонізму», вміти дайти оцінку «символічному інтеракціонізму» 
з точки зору його місця і значення в сучасній соціально-психологічній науці. 

Пояснити взаємодію з точки зору регулювання дій учасників через їх позиції, а також 
врахування характеру ситуацій і стилю взаємодії яку представлено в концепції Е. Берна 
«транзактний аналіз».  Знати позиції «Дитина», «Родитель» і «Дорослий», які визначено в 
концепції Е. Берна та вміти дати оцінку стратегіям поведінки людини з точки зору цих 
позицій. 

Мати уявлення про основні типи взаємодій з точки зору дихотомічного підходу.  
Пояснити основні ознаки кооперації та поняття «енергія сукупного суб’єкту». 
Особливу увагу звернути на соціально-психологічний конфлікт, знати основні 

структурні компоненти конфлікту та яке значення в ньому має формування суб’єктивного 
образу конфліктної ситуації. Пояснити викривлення об’єктивної ситуації конфлікту у його 
суб’єктивному образі і значення розкриття цих викривлень для профілактики конфліктів. 

Назвати стадії розвитку конфлікту та розкрийти їх зміст. Знати характеристику 
конструктивних і деструктивних конфліктів, соціальні дилеми та їх вирішення, а також 
можливості розв’язання конфлікту. 

 
Словникова робота: взаємодія, інтеракція, соціальна взаємодія, діяльність, дія, 

вчинок, активність, комунікація, контакт, просторовий контакт, контакт зацікавленості, 
мотив, інтерес, контакт обміну, механізм взаємодії, потреба, ситуація, мотивація, 
інтеракціонізм, символічний інтеракціонізм, «дзеркальне «Я», транзактний аналіз, 
транзакції, транзактний стимул, транзактна реакція, додаткова транзакція, перехресна 
транзакція, кооперація, співробітництво, конкуренція, узгодженість, конфлікт, енергія 
сукупного суб’єкта взаємодії, об’єктивна конфліктна ситуація, інцидент, сторони 
конфлікту, об’єкт конфлікту, суб’єктивний образ конфліктної ситуації, стадії розвитку 
конфлікту, розв’язання конфлікту, деструктивний конфлікт, конструктивний конфлікт, 
соціальні дилеми, «дилема в’язня», «трагедія громадських вигонів», гра «Гайки». 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Співвіднесіть поняття «інтеракція», «взаємодія», «соціальна взаємодія», «дія», 
«діяльність», «активність», «комунікація». 

2. Чи згодні Ви з визначенням соціальної взаємодії М. Вебером як раціональної і 
орієнтованої на інших діяльності? Аргументуйте свою відповідь. 

3. Який внесок зроблено системно-структурною теорією Т.Парсонса у дослідження 
проблеми взаємодіяльності? 

4. Покажіть, як можна застосувати схему Р. Бейлза в практиці роботи психолога. 
5. Яке місце у взаємодії займає контакт? Які види контактів вам відомі? Як ви розумієте 

термін «публічний ефект»? 
6. Дайте визначення взаємодії як організації діяльності. З яких елементів складається 

взаємодія як організація діяльності? 



7. Розкрийте механізм соціальної взаємодії. Покажіть в ньому значення потреби і 
мотивації індивіда. 

8. Дайте характеристику інтреакціоністському напрямку в психології. Яке місце в 
ньому посідає «символічний інтеракціонізм»? 

9. Дайте оцінку «символічному інтеракціонізму» з точки зору його місця і значення в 
сучасній соціально-психологічній науці. 

10. В якому аспекті досліджується взаємодія в транзактному аналізі? Розкрийте зміст 
цієї концепції. 

11. Як ви розумієте позиції «Дитини», «Батька» і «Дорослого», які визначено в 
концепції Е. Берна? Дайте оцінку стратегіям поведінки людини з точки зору цих 
позицій. 

12. Назвіть основні типи взаємодій з точки зору дихотомічного підходу. 
13. Охарактеризуйте основні ознаки кооперації. Як ви розумієте поняття «енергія 

сукупного суб’єкту»? 
14. Дайте визначення соціально-психологічному конфлікту. Чи кожна об’єктивна 

суперечність перетворюється в конфлікт? 
15. Назвіть основні структурні компоненти конфлікту. Яке значення в ньому має 

формування суб’єктивного образу конфліктної ситуації? 
16. Які викривлення об’єктивної ситуації конфлікту можливі у його суб’єктивному 

образі? Покажіть значення розкриття цих викривлень для профілактики конфліктів. 
17. Назвіть стадії розвитку конфлікту. Розкрийте їх зміст. 
18. Які відомі вам можливості розв’язання конфлікту? Якому способу його розв’язання 

ви надаєте перевагу: через зняття інциденту чи через конфронтацію до 
співробітництва? 

19. Дайте характеристику конструктивних і деструктивних конфліктів. 
20. Чи згодні ви з висловлюванням Д. Мейерса, що організації, в яких немає конфліктів, 

очевидно, приречені на згасання? Аргументуйте свою відповідь. 
21. Що таке соціальні дилеми? Наведіть приклади. 
22. Яке значення мають лабораторні ігри з соціальних дилем для практики розв’язання 

конфліктів? 
23. Розкрийте зміст лабораторної гри «дилема в’язня». Які ігри такого типу вам відомі? 
24. Покажіть, яку загальну сторону парадоксів людського життя розкривають «трагедія 

громадських вигонів» і гра Д. Едні «Гайки» 
25. Які можливі вирішення соціальних дилем пропонуються соціальними психологами? 

Чому соціальні дилеми важко вирішуються у великих спільнотах? 
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

Р. Соммер і його колеги (1973), які вивчали екологію навчальних приміщень, виявили, 
що рівень активності і оцінки були вище у тих студентів, які сиділи в перших рядах і в 
центральних частинах аудиторій коледжу. Однак оскільки студенти самі вибирають для 
себе місця, то можна вважати, що ці відкриття відображають один або обидва наступних 
процесу: 1) самоселекцію студентів, коли більш здатні, балакучі або більше зацікавлені 
навчанням студенти обирають передні і центральні місця; 

2) екологічний вплив, коли велика активність, найкраще навчання і більш високі 
оцінки пов'язані з деякими аспектами положення місця в аудиторії. 

Для дослідження цього явища намалюйте план приміщення і розташування місць для 
трьох аудиторій, в яких ви займаєтеся (наприклад, великої лекційної аудиторії, маленької і 
аудиторії для проведення семінарів). Вкажіть рівні активності студентів, що займають різні 
місця в аудиторії (Н - низький, С - середній, В - високий). 

1. Який вплив робить середовище аудиторії на рівень активності студентів?  
2. Які якості характерні для студентів, які сидять близько до викладача або попереду?  



3. Які якості характерні для студентів, які вибрали місця в задніх рядах? 
4. Оформіть звіт, показавши на бланку тип аудиторії, план приміщення, 

розташування місць і рівень активності. 
 

Теми рефератів: 
1. Механізми регуляції соціальної поведінки особистості.  
2. Мотиви соціальної поведінки особистості. 

 
Література [1;2; 6;14;18;23;27;29;30] 

 
Тема 11. Перцептивна сторона спілкування 
 
Методичні вказівки: студенти повинні знати  поняття соціальної перцепції, процес 

соціальної перцепції який включає характеристику суб'єкта і об'єкта сприйняття, механізми 
процесу міжособистісної перцепції, а також ефектів, що супроводжують цей процес.   

Звернути увагу на історію вивчення зовнішніх характеристик об’єкта в їх 
взаємозв’язку з його внутрішніми, психологічними особливостями та  класифікації типів 
особистості. 

Вміти розпізнавати індивідуально-психологічні особливості особистості шляхом 
безпосереднього візуального сприйняття в процесі спілкування. Знати зовнішні ознаки 
людини, їх зв’язок з іншими особливостями особистості які необхідні спеціалістам, 
діяльність яких пов’язана з роботою з людьми. Розуміти, що із засвоєнням технік візуальної 
психодіагностики виникає проблема точності міжособистісної перцепції і осмислення цієї 
проблеми пов’язано з урахуванням активної вибірковості сприйняття суб’єкта соціальної 
перцепції. 

Знати, що в ситуації формування першого враження виникає ряд ефектів, які 
опосередковують процес сприйняття людини людиною, а саме: ефект ореолу, ефект 
стереотипізації, «стереотип очікування». В ситуації міжособистісного розуміння 
використовуються ідентифікація, емпатія, атракція, соціальна рефлексія, а в ситуації 
нерозуміння, яка виникає в сумісній діяльності, застосовується механізм каузальної 
атрибуції. 

Мати уявлення про каузальну атрибуцію, змість цього феномену, способи каузальної 
атрибуції, теорію каузальної атрибуції Ф.Хайдера та фундаментальну помилку атрибуції. 

  
 Словникова робота: перцепція, соціальна перцепція, структура перцептивного 

процесу, предмет соціальної перцепції, детермінанти перцептивного процесу, об’єкт 
соціальної перцепції, фізіогноміка, френологія, хіромантія, графологія, астрологія, 
конституціональні типи особистості, візуальна психодіагностика, точність міжособистісної 
перцепції, суб’єкт соціальної перцепції, ефект ореолу, ефект новизни, ефект первинності, 
ефект стереотипізації, стереотип очікування, соціальна рефлексія, атрибуція, каузальна 
атрибуція, диспозиційна атрибуція, ситуаційна атрибуція, фундаментальна помилка 
атрибуції. 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. В чому полягає відмінність вживання терміну «перцепція» взагальній психології і 
соціальній психології? 

2. Дайте визначення поняттю «соціальна перцепція». Розкрийте його зміст, покажіть 
багатофункціональність цього процесу. 

3. Який зміст Ви вкладаєте у вислів, що об’єкт соціальної перцепції є автором 
повідомлення, яке інтерпретується спостерігачем? 

4. Розшифруйте вислів: «перцептивні гачки» є соціальним шифром об’єкта соціальної 
перцепції». 



5. Що таке фізіогноміка? Назвіть видатних вчених, які причетні до такого роду знань. 
Яке місце посідає фізіогноміка в теорії соціальної перцепції? 

6. Чому, на вашу думку, розвиток знань з фізіогноміки, френології, хіромантії, 
графології, астрології загальмувався? Яке значення ці сфери знань мають для 
розвитку психології індивідуальних відмінностей? 

7. Назвіть найбільш відомі Вам теорії типологій особистості. Покажіть їх зв’язок з 
дослідженнями зовнішніх ознак особистості. 

8. Що таке візуальна психодіагностика? Покажіть її практичне значення. Чи 
використовуєте Ви в своїй практиці якунебудь із технік візуальної 
психодіагностики? 

9. В зв’язку з чим виникає і в чому полягає проблема точності міжособистісної 
перцепції? 

10. Чи можна розвинути перцептивні здібності за допомогою тренінгу? 
11. Дайте визначення суб’єктові перцептивного процесу. Які його особливості 

впливають на адекватність сприйняття? 
12. Покажіть, як рівень культури суб’єкта впливає на його перцептивні здібності. 
13. Розкрийте значення вікових і статевих особливостей особистості суб’єкта перцепції, 

які впливають на адекватність його сприйняття. 
14. Покажіть особливості процесу соціальної перцепції в ситуації рольової взаємодії. 
15. Які ефекти сприйняття виникають в ситуації першого враження про людину? 
16. Розкрийте сутність «ефекту ореолу»” і покажіть фактори, що впливають на цей 

ефект. 
17. Дайте характеристику стереотипізації як ефекту міжособистісного сприйняття. 
18. Що таке «стереотип очікування»? Покажіть позитивні і негативні його сторони в 

ситуації педагогічного процесу. 
19. Дайте характеристику процесу соціальної перцепції в ситуації діалогічної взаємодії. 
20. Які Ви знаєте значення поняття «ідентифікація»? Що означає «зрозуміти людину»? 
21. Визначте роль соціальної рефлексії у соціальній перцепції. Покажіть відмінності 

загальнопсихологічного поняття «рефлексія» і його соціально-психологічного 
тлумачення як соціальної рефлексії. 

22. Що таке каузальна атрибуція? Розкрийте зміст цього феномену. 
23. Які Ви знаєте способи каузальної атрибуції? 
24. В чому полягає фундаментальна помилка каузальної атрибуції? 
25. Визначте умови, що спричиняють фундаментальну помилку каузальної атрибуції. 
26. Покажіть, як досліджується в теоріях атрибуції проблема «спостерігач–учасник». 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Застосуте в групі діагностику домінуючої перцептивної модальності (С.Єфремцевої) 
та визначте рівні перцептивної модальності. 

 
Теми рефератів: 

1. Психологія спілкування. 
2. Зміст, мета і засоби спілкування. 

 
 Література [2; 6;9;12;14;18;23;25;29;30] 

 
Змістовий модуль ІУ. Соціальна психологія груп 

  
Тема 12. Проблема групи в соціальній психології 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

визначення поняття «група», та «соціальна група», основні характеристики соціальних 



груп, зв'язок основних характеристик сумісної групової діяльності з основними 
параметрами соціальної групи та ефект соціальної фасилітації. 

Розглянути стратометричну концепцію  малої групи А.В. Петровського, вміти 
охарактеризуйте групу за її структурою, розкрити вертикальну і горизонтальну структуру 
групи та дати характеристику моделі групової структури, розробленої А.В. Петровським .  

Знати елементарні параметри: композиція (склад), структура групи, групові процеси,  
групові норми і цінності, система санкцій та їх класифікацію за двома ознаками: тими, що 
характеризують групу як ціле, і тими, що стосуються характеристик людини як члена групи. 

Мати уявлення про композицію групи, її значимі характеристики (стать, вік, 
професійні чи моральні якості, що задаються дослідником).  

Звернути увагу на  групові структури: горизонтальні структури (лідерська структура, 
структура статусів, структура комунікацій та ін) та вертикальні структури (неофіційні 
відносини, офіційні відносини, неофіційні ділові та ін.). Знати групові процеси: процеси 
розвитку, згуртованості, нормативного тиску, прийняття рішення та групу параметрів до 
якої відносяться характеристики групи, що стосуються місця індивіда в групі в якості її 
члена. Для цього використовуються такі поняття: групові очікування (експектації), 
цінності, норми, санкції, статус, позиція, роль. 

Розкрити суть основних класифікацій соціальних груп в залежності від принципів, на 
основі яких вони побудовані і що покладено в основу класифікацій груп та мати уявлення 
про позитивні і негативні наслідки збільшення кількості членів групи. 

 
Словникова робота: Соціальна група, несоціальна група, сумісна діяльність, 

самокатегоризація, композиція групи, склад групи, структура групи, групові процеси, 
групові норми, санкції, інструментальна діяльність, експресивна діяльність, вертикальна 
структура групи, горизонтальна структура групи, групові експектації, групові норми, 
групові правила, групові атрибути, групові санкції, статус особистості, позиція особистості, 
соціальна роль, типологія групових ролей, класифікація груп, критерії класифікації, 
номінальні групи, реальні групи, лабораторні групи, природні групи, великі групи, малі 
групи, групи членства, референтні групи, первинні і вторинні групи, довготривалі і 
короткочасні групи, закриті і відкриті групи, організовані і неорганізовані групи. 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Чим відрізняються соціальні групи від несоціальних груп? 
2. Що є основною характеристикою соціальних груп? 
3. Дайте визначення поняттю «соціальна група». 
4. Співвіднесіть історію розвитку соціальної психології з еволюцією поняття «група». 

Чи згодні Ви з думкою про те, що саме виділення групи в якості предмета 
дослідження сприяло тому, що соціальна психологія виділилась в окрему 
дисципліну? 

5. Покажіть зв'язок основних характеристик сумісної групової діяльності з основними 
параметрами соціальної групи. 

6. Чому сам факт присутності людей в одному місці не може визначити соціальну 
групу? Аргументуйте свою відповідь. 

7. Назвіть причини об’єднання людей в групи. Які потреби людини можуть 
задовольнятись тільки в групі і чому? 

8. Назвіть елементарні параметри групи. За якими двома ознаками можна їх 
класифікувати? 

9. Дайте характеристику композиції (складу) групи. 
10. Охарактеризуйте групу за її структурою, розкрийте вертикальну і горизонтальну 

структуру групи. Дайте характеристику моделі групової структури, розробленої А.В. 
Петровським. 

11. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «групові процеси»? 



12. Яке значення для функціонування групи має система групових очікувань 
(експектацій)? Аргументуйте свою відповідь. 

13. Як пов’язані групові норми і групові санкції? Розкрийте зміст взаємозалежності цих 
феноменів. 

14. Який зміст вкладається в поняття «статус особистості»? Чому особистий статус 
людини є великою індивідуальною цінністю? Аргументуйте свою відповідь. 

15. Дайте визначення поняттю «соціальна роль». Як соціальна роль пов’язана з 
виконанням функцій людиною? 

16. Покажіть, які існують потенційно небезпечні ситуації, що пов’язані з соціальними 
ролями. Що означає поняття «увійти в роль»? Прокоментуйте експеримент Ф. 
Зімбардо з приводу впливу соціальної ролі на ідентичність особистості. 

17. Скільки класифікацій груп Ви знаєте? Що покладено в основу класифікацій груп? 
Наведіть приклади відомих Вам класифікацій груп. 

18. Чи може кількість членів групи впливати на характеристики самої групи? Якщо так, 
то яким чином? 

19. Покажіть позитивні і негативні наслідки збільшення кількості членів групи. 
 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 
1. Проаналізуйте свою поведінку в групі:  
а) які групові ролі ви виконуєте під час виконання практичної роботи;  
б) які конструктивні групові ролі ви можете ефективно виконувати, якщо не 

виконуєте, що вам заважає;  
в) які руйнівні для групи ролі ви іноді виконуєте, з чим ця поведінка буває пов'язаною. 
2. Охарактеризуйте аналізуєму групу:  
а) чи виявляють її члени єдність ціннісних орієнтацій;  
б) які цінності вибираються частіше;  
в) які - частіше відкидаються; як це характеризує групу? 
 
Теми рефератів: 
1. Соціологічний та соціально-психологічний підходи до вивчення малих груп. 
2. Психологічні ознаки малих груп та організацій.  
3. Соціально-психологічне вивчення розвитку та динаміки груп.  
 

Література [1;2; 8;12;14;18;23;25; 29;30;31] 
 

Тема 13. Соціальна психологія малих груп 
 
Методичні вказівки: студенти повинні засвоїти головні підходи до вивчення малих 

груп, співвіднести поняття «соціальна група», «мала група», та знати визначення поняття 
«мала соціальна група». 

Розглянути сутності ознаки малої групи і головні підходи до вивчення малих 
соціальних груп у соціальній психології: соціометричний, соціологічний і «школа групової 
динаміки».  

Знати класифікацію малих груп: первинні та вторинні групи, формальні та 
неформальні групи, групи членства та референтні групи.  

Пояснити структуру малої групи, мікрогрупи та угруповання. Мати уявлення про 
становище індивіда в групі, значення різних типів малих груп для детермінації поведінки 
індивіда.     

 
Словникова робота: соціальна група, мала соціальна група, соціометрія, соціономія, 

соціодинаміка, соціатрія, мікросоціологія, психодрама, соціодрама, почуття соціабельності, 
хоторнські експерименти, теорія “людських стосунків”, соціальна поведінка, групова 



динаміка, психологічне поле, соціальне поле, первинні групи, вторинні групи, формальні 
групи, неформальні групи, групи членства, референтні групи, соціально-психологічний 
клімат групи. 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. Співвіднесіть поняття «соціальна група» і «мала група». 
2. Дайте визначення поняттю «мала соціальна група». 
3. Укажіть причини, з яких мала група стала фокусом інтересу соціальної психології у 

ХХ столітті. 
4. Визначте головні підходи до вивчення малих соціальних груп у соціальній 

психології. 
5. В якому значенні вживається поняття «соціометрія»? Дайте характеристику 

соціометрії як теорії малих груп. 
6. Наведіть приклади використання на практиці соціатрії. Чим відрізняється 

психодрама від соціодрами? 
7. Дайте характеристику мікросоціології Дж. Морено. Чи можлива в реальності 

«соціометрична революція»? 
8. Які ви знаєте соціометричні техніки? Для чого вони використовуються? 
9. Що таке соціально-психологічний клімат групи і як він вимірюється? Яке значення 

має соціально-психологічний клімат групи для окремого індивіда? 
10. В чому сутність хоторнських експериментів? Хто їх проводив і з якою метою? 
11. Яке основне наукове відкриття було зроблено в результаті проведення хоторнських 

експериментів? 
12. Хто є засновником теорії «людських стосунків»? Розкрийте її основний зміст. 
13. В чому полягає протилежність «теорії людських стосунків» і тейлоризму? 

Аргументуйте свою відповідь. 
14. В чому полягають особливості вивчення малих груп школою «групової динаміки» 

К. Левіна? 
15. Як ви розумієте поняття «психологічне поле», «“соціальне поле» і «соціальна 

поведінка»? 
16. Які ознаки взаємодії людей, що характерні для ситуації малої групи, виділяє А. 

Донцов? 
17. Дайте кількісну характеристику малої групи. Визначте їх нижню та верхню межі. 
18. Які вам відомі класифікації малих груп? Визначте ті з них, які є найбільш 

поширеними. 
19. Що таке первинна група? Покажіть її значення для життєдіяльності особистості. 

Чому первинні групи потрібно розглядати в єдності з вторинними? 
20. Яку функцію в суспільстві і життєдіяльності індивіда виконують формальні групи? 

Дайте визначення поняттю «формальна група». 
21. Яке значення в життєдіяльності людини мають неформальні групи? Дайте 

визначення поняттю «неформальна група». 
22. Чому потрібно розглядати формальні і неформальні групи у взаємозв’язку? 

Аргументуйте свою відповідь. 
23. Що таке соціально-психологічний клімат групи? Яке значення має цей феномен для 

соціально-психологічної науки і соціальної реальності? 
24. Дайте визначення поняттю «референтна група». Які функції в системі «суспільство 

– особистість» виконує референтна група? 
25. Визначте сфери прикладних соціально-психологічних досліджень, де застосовується 

теорія референтних груп. 
 
 

 



 Творчі завдання та проблемні ситуації: 
1. Як би ви оцінили ієрархічну теорію мотивації Маслоу? Чи мають сенс його теорії 

на мотивацію людини в ключі розуміння вашої власної поведінки і поведінки інших? 
Наведіть приклад. 
2. До психолога у одній із ЗОШ міста за консультацією звернулась вчителька: «Я – 

класний керівник сьомого класу. У моєму класі сформувалась неформальна група, яка 
здійснює негативний вплив на інших членів класу.»  

Обов'язкова програма при виконанні завдання  
а) вивчіть особливості учнівського колективу, у якому відбулися не бажані для 

навчальної та виховної діяльності зміни.  
б) сплануйте програму тренінгу зі врахуванням особливостей спілкування у класі.  
в) змоделюйте фрагмент тренінгового заняття з учнями сьомого класу, спрямованого 

на виявлення нефективних стратегій взаємодії, формування навичок міжособистісного 
сприймання та ефективного спілкування. 

 
Теми рефератів: 
1. Група як соціально-психологічний феномен. 
2. Проблема ефективності групової діяльності. 
 

Література [1;6;8;12;14;23;25;27;29;30;31] 
 
Тема 14. Соціально-психологічні дослідження динаміки малих груп. 
 
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно звернути увагу на 

загальну характеристику динамічних процесів,  поняття «групова динаміка». 
Розглянути динамічні процеси малої групи з двох сторін: по-перше, з точки зору 

утворення малої групи, по-друге, з точки зору явищ групової життєдіяльності, які 
виникають в ситуації розвитку сумісної діяльності. 

Звернути увагу на питання психологічних механізмів утворення малої групи, що 
досліджується в соціальній психології двома шляхами: перший передбачає аналіз 
механізму прийняття кожним членом групи уже існуючої групової ціннісно-нормативної 
системи. Ця проблема стосується «підключення» до групи нового члена і передбачає 
дослідження феномена тиску групи на індивіда. Другий шлях передбачає аналіз процесу 
створення групових норм та цінностей за умови одночасного вступу в групу багатьох 
індивідів та наступне все більш повне прийняття цих норм, сприйняття всіма членами групи 
групових цілей. 

Мати уявлення про групу та організацію (психологічні ознаки), проблему розвитку та 
динаміки групи, принцип діяльного опосередкування групової активності, етапи 
становлення групових суб’єктів та основні процеси і фази динаміки малих груп. 

Важливою стороною проблеми формування і розвитку малої групи є проблема 
групової згуртованості. Знати підходи до дослідження згуртованості у вітчизняній 
соціальній психології, які спираються на ідею про те, що головним інтегратором групи є 
сумісна діяльність її членів, який представлено в «теорії діяльності опосередкування 
міжособистісних стосунків» О.В.Петровського. Звернути увагу на малу групу, яка 
розглядається як вищий рівень розвитку групи, що характеризується високою 
згуртованістю, єдністю ціннісно-нормативної орієнтації, глибокою ідентифікацією і 
відповідальністю за результати сумісної групової діяльності і визначається поняттям 
«колектив». 

 
Словникова робота: групова динаміка, школа «групової динаміки», методи групової 

динаміки, конформізм, конформна поведінка, груповий тиск, інформаційний вплив, 
нормативний вплив, автокінетичний ефект, особисте прийняття, публічна поступка, 



соціальні норми, рівень конформності поведінки, теорія соціального поштовху, фактор 
чисельності групи, фактор сили групи, фактор безпосереднього впливу групи, метааналіз, 
«підставна група», феномен соціальної підтримки, групова меншість, групова більшість, 
відступники з боку більшості, групова згуртованість, групова сумісність, стратометрична 
концепція групової активності, теорія діяльнісного опосередкування міжособистісних 
стосунків в групі, ЦОЄ, колектив, лідерство, керівництво, управління, теорія рис, 
ситуаційна теорія лідерства, орієнтований на задачу лідер, орієнтований на 
взаємовідносини, стилі лідерства, авторитарний стиль, демократичний стиль, ліберальний 
стиль, групове рішення, процес нормалізації рішення, руйнування процесу прийняття 
групового рішення, групомислення, феномен групової поляризації, феномен зрушення до 
ризику, техніки прийняття групового рішення. 

 
Питання та завдання для самоконтролю: 

1. В яких значеннях застосовується поняття «групова динаміка»? 
2. Розкрийте основні напрямки дослідження проблеми групової динаміки школою    К. 

Левіна. В чому полягають основні теоретичні принципи цієї школи? 
3. В чому полягають особливості методик вивчення групової динаміки, розроблених 

школою К. Левіна? 
4. Якими шляхами досліджується в соціальній психології питання психологічних 

механізмів утворення малої групи? 
5. Розкрийте сутність конформізму. Покажіть відмінності цього феномену від інших 

соціально-психологічних впливів на особистість інших людей. 
6. Покажіть відмінності між інформаційним та нормативним соціальними впливами. 
7. В чому сутність експериментів М. Шеріфа? Розкрийте хід їх проведення і 

результати. 
8. Розкажіть про експерименти С. Аша. Чому саме з досліджень С. Аша проблема 

конформізму отримала широкий резонанс в світовій літературі? 
9. В чому полягає сутність теорії соціального поштовху? Які фактори нормативного 

впливу групи на індивідів розкриваються цією теорією? 
10. Який основний феномен було виявлено С. Мілграмом в експериментах з 

дослідження конформізму? 
11. Чому експерименти М. Шеріфа, С. Аша і С. Мілграма є класичними? Що в них 

спільного? Що нового в теорію конформізму вніс кожен з цих дослідників? 
12. Яке значення мало відкриття феномену «соціальної підтримки» в дослідженні 

проблеми соціального впливу? В чому сутність цього феномену і хто його відкрив? 
13. Дайте соціально-психологічне визначення поняттю «групова меншість». 
14. Покажіть значення досліджень С.Московічі в розробці теорії меншості. Які 

експерименти було ним проведено з виявлення факторів впливу меншості? 
15. Визначте основні підходи у дослідженні групової згуртованості, які існують в 

соціальній психології. 
16. Розкрийте основний зміст «теорії діяльнісного опосередкування міжособистісних 

стосунків». Що таке ЦОЄ? 
17. Дайте визначення поняттю «колектив». Охарактеризуйте історію розвитку теорії 

колективу. 
18. Покажіть відмінності між лідерством і керівництвом. 
19. Розкрийте основні теорії виникнення та сутності лідерства. 
20. Розкрийте основний зміст теорії лідерства Ф. Фідлера. В чому полягають відмінності 

між тими лідерами, які орієнтовані на задачу, і тими, які орієнтовані на 
взаємовідносини? 

21. Які Вам відомі теорії стилів лідерства? Яка теорія стилів лідерства у вітчизняній 
науці є найбільш поширеною? 



22. В яких аспектах традиційно в соціальній психології розглядається проблема 
прийняття групового рішення? 

23. Покажіть, чим прийняття групового рішення відрізняється від компромісу. 
24. Чому розглядання процесу прийняття групового рішення  як процесу нормалізації 

групи є спрощенням? 
25. Відкриття яких феноменів у дослідженні прийняття групового рішення показало 

непередбачуваність цього процесу? 
26. Що таке групомислення? Розкрийте цей феномен і покажіть його небезпечність. 
27. Визначте симптоми групомислення, які було відкрито І. Джанісом. Розкрийте їх 

зміст. 
28. В чому полягає суть феномену групової поляризації? Назвіть приклади поляризації 

в повсякденному житті. Який вплив здійснює поляризація на розвиток суспільства? 
29. В чому полягає феномен «зрушення до ризику» в процесі прийняття групового 

рішення? Які ви знаєте гіпотези, що пояснюють виникнення цього феномену? 
30. Назвіть відомі вам технології прийняття групою ефективних рішень. Покажіть 

значення експериментальних досліджень К. Левіна у дослідженні техніки дискусії. 
Які форми дискусії вам відомі? 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 
1. До психолога однієї із ЗОШ міста за консультацією звернувся вчитель: «Я – 

класний керівник восьмого класу. Соромно признатись, але мені здається, що учні мене не 
поважають, вважають слабким і безпомічним – ігнорують вимоги, не виконують 
доручень...»  

Обов'язкова програма при виконанні завдання: 
а) вивчіть особливості особистості вчителя та учнівського класу.  
б) в ході дослідження скористайтесь діагностичною процедурою Т. Лірі.  
в) сплануйте програму тренінгу зі врахуванням особливостей спілкування в системі 
«вчитель-учні»  
г) змоделюйте фрагмент бесіди з класним керівником, пояснять причини такого ставлення 
з боку учнів та вкажіть напрямки корекційної роботи, спрямованої на оптимізацію взаємин. 

 
Теми рефератів: 

1. Міжособистісні стосунки в групі. 
2. Соціально-психологічний клімат колективу. 

 
Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27;29;30] 

 
Тема 15. Організація як об'єкт міждисциплінарного аналізу. 
 
Методичні вказівки: в процесі підготовки до самостійної роботи студентам варто 

звернути увагу на соціальну діяльність як фактор винекнення організації.  Знати 
систематизацію підходів до явища «організація». Мати уявлення про проблеми 
співвідношення формальних і неформальних організацій. Розглянути організацію як 
систему і системні признаки організації. Звернути увагу на визначення поняття 
«організаційний клімат» та проблеми його дослідження. 

 
Словникова робота: соціально-психологічні функції організації, механізми 

соціальної регуляції організаційної поведінки, соціальні групи, характеристики групи. 
 

Питання та завдання для самоконтролю: 
1. Співвіднесіть поняття «організація» і «соціальна організація» 
2. Дайте соціально-психологічну характеристику організації. 



3. Розкрийте сутність теорії організацій. 
4. Які соціально-психологічні функції виконує організація яу соціально-психологічний 

феномен? Поясніть їх. 
5. Розкрийте механізми соціальної регуляції організаційної поведінки. 
6. Охарактеризуйте організаційну і функціональну структури організації. 
7. Проаналізуйте фактори, що зумовлюють специфіку поведінки людей в організації. 
8. Розкрийте сутність організаційної ефективності та визначте її рівні. 

 
Творчі завдання та проблемні ситуації: 

1. Виберіть вид діяльності (наприклад: викопати яму, посадити дерево, побудувати 
будинок тощо). Визначте мету, основні завдання і результат цієї діяльності.  

Розпишіть процедуру (функціональну структуру) виконання діяльності 
(досягнення результату) за умов:  

а) діяльність виконує 3 особи;  
б) діяльність виконує 7 осіб;  
в) діяльність виконує 11 осіб.  
Зауважте, що одна людина виконує тільки одну дію. Дії не повторюються.  

2. Здійсніть аналіз особливостей взаємодії “керівник – підлеглий”, спираючись на 
структуру діяльності:  

– розпишіть структуру діяльності керівника (зміст і динаміка) і структуру 
діяльності підлеглого (вони однакові); 
– покажіть відмінність у змісті структурних елементів і сфери їх перетину. 

 
Теми рефератів: 

1. Психологічні закономірності взаємодії людей в організованих соціальних 
системах. 

2. Особливості управлінської діяльності. 
 

Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27;29;30] 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Предмет соціальної психології. Соціально-психологічні явища.  
2. Проблема ефективності прикладних соціально-психологічних досліджень.  
3. Загальна характеристика методів соціальної психології.  
4. Закони соціальної психології.  
5. Основні завдання соціальної психології у сучасному суспільстві.  
6. Соціально-психологічні дослідження у сфері масових комунікацій.  
7. Проблема особистості в соціальній психології. Співвідношення понять “індивід”, 

“особистість”, “індивідуальність”.  
8. Соціально-психологічні дослідження у сфері права і регуляція протиправної 

поведінки.  
9. Поняття про соціальні ролі, норми, цінності, символи.  
10. Соціально-психологічні феномени групової свідомості, групового тиску.  
11. Поняття соціальної установки (атитюду). Механізм формування соціальної 

установки.  
12. Поняття соціалізації в соціальній психології.  
13. Соціально-психологічні системи підготовки та прийняття групового рішення.  
14. Значення групових і суспільних норм у процесі соціалізації.  
15. Функції соціальних установок у регуляції соціальної поведінки особистості.  
16. Поняття про референтні групи.  
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 у 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. Левіним.  
31. Механізми, інститути, етапи соціалізації.  
32. Методи підвищення ефективності прийняття рішень — “брейстормінг”, “синектика” 

тощо.  
33. Становище особистості у 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 у 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. Перспективний бік спілкування. Міжособистісне сприйняття у 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. Інтерактивний бік 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 у процесі спілкування.  
60. Методи соціальної психології, їх 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-психологічне вивчення малих груп. Суть соціометрії.  
68. Феномени групової свідомості: конформність, конформізм, нонконформізм.  

Проблема діагностики профілактики та розв’язання конфліктів.  
69. Система міжособистісних стосунків у малій групі.  
70. Система міжособистісних стосунків у групі.  
71. Пікетування як метод соціальної психології.  
72. Соціально-психологічні проблеми сім’ї та сімейних відносин.  
73. Міжособистісні сприйняття у процесі спілкування.  
74. Суть методу узагальнення незалежних характеристик.  
75. Соціально-психологічні методи вироблення та прийняття управлінських рішень. 
76. Соціально-психологічні проблеми протиправної поведінки.  
77. Проблема конфлікту в соціальній психології.  
78. Суть соціометрії як методу соціальної психології.  
79. Керівництво і лідерство. Спільні риси та відмінності. Типи лідерів.  
80. Соціально-психологічні дослідження у сфері маркетингу та реклами.  
81. Соціально-психологічні дослідження у трудових колективах.  
82. Соціально-психологічна суть конфлікту.  
83. Поняття про соціальну роль у соціальній психології, види соціальних ролей.  
84. Соціологія: суть, характеристика, можливості застосування у практиці роботи з 

людьми.  
85. Експеримент як метод соціальної психології: визначення, шляхи застосування.  
86. Діяльнісне опосередкування структури та змісту міжособистісних стосунків (за А. В. 

Петровським).  
87. Структура ділових взаємовідносин. 
88. Систематизація підходів до явища «організація».  
89. Проблемі співвідношення формальних і неформальних організацій.  
90. Поняття «організаційний клімат», та проблеми його дослідження.   
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