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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” 

№ 
пор. 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Соціальна психологія як наука 
1 Предмет і завдання соціальної психології 
2 Формування і розвиток соціально-психологічних знань 
3 Принципи та методи соціальної психології 

Змістовий модуль ІІ.  Соціальна психологія особистості 
4 Соціально-психологічний аспект дослідження особистості. 
5 Теорія соціалізації особистості. 
6 Соціальна установка 
7 Особистість в групі: соціальна ідентичність. 
Змістовий модуль ІІІ. Соціально-психологічна характеристика спілкування 

8 Загальні питання проблеми спілкування 
9 Комунікативна сторона спілкування 
10 Інтерактивний параметр спілкування 
11 Перцептивна сторона спілкування 

Змістовий модуль ІУ. Соціальна психологія груп 
12 Проблема групи в соціальній психології 
13 Соціальна психологія малих груп 
14 Соціально-психологічні дослідження динаміки малих груп 
15 Організація як об'єкт міждисциплінарного аналізу 
16 Психологія міжгрупових відносин 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  

до вивчення дисципліни  
“СОЦІАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ” 

 
Тема 1. Предмет і завдання соціальної психології 
Соціальна психологія як галузь психологічної науки. Структура, функції та категорії 

соціальної психології. Соціально-психологічні явища як основна одиниця аналізу. 
Взаємодія між людьми та її психологічне відображення як основа предмета соціальної 

психології. Завдання соцiальної психологiї.  
Соціальна психологія та інші галузі психологічної науки (загальна, вікова та 

педагогічна, психологія особистості тощо).  
Соціальна психологія та соціологія. Закони соціальної психології. Основні завдання 

соціальної психології у сучасному суспільстві. Загальна характеристика методів соціальної 
психології. 

Література [1;2; 6;8;9;12;27] 
 

Тема 2. Формування і розвиток соціально-психологічних знань 
Історія становлення соціальної психології. Досвiд свiтової та вiтчизняної шкiл 

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

 
Тема 3. Принципи та методи соціальної психології 
Фундаментальні принципи: принцип об'єктивного дослідження психіки, 

діалектичний, історичний, структурно-системний і принцип цілісності.  
Приватнонаукові принципи: принцип детермінізму, причинної (каузальної) 

обумовленості психічних явищ, принцип єдності свідомості і діяльності, принцип розвитку. 
Уявлення про основні методи соціальної психології: спостереження, соціально-

психологічний експеримент, опитування (бесіда, анкетування, інтерв’ю, невербальна 
комунікація), соціометрія, контент-аналіз, тести, проективні методи, аналіз продуктів 
діяльності.   

    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. 
  Поняття особистості. Співвідношення понять “особистість”, “індивід” та 

“індивідуальність”. Проблема типології особистості в соціально-психологічній науці. 
Перехідні соціальні типи особистості. Соціальний тип і соціальна зрілість особистості. 
Взаємозвязок соціального і індивідуального в людині. Індивідуальність особистості. 

 Література [1;4; 6;9;12;14;18;23;24;25;29]  
 
Тема 5. Теорія соціалізації особистості. 
Основні теоретичні напрямки дослідження процесу соціалізації особистості. 

Визначення поняття «соціалізація». Система понять «соціалізація», «соціальний розвиток», 
«формування особистості», «виховання», «соціалізованість», «ресоціалізація» у теоріх 
соціалізації особистості. Механізми та інститути соціалізації. Формування самосвідомості 
в процесі соціалізації. Значення групових та суспільних норм. 

Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27;29;30]  
 
Тема 6. Соціальна установка 
Проблема соціальної установки в психології. Сутність та структура соціальної 

установки. Емоційний, когнітивний та поведінковий компоненти соціальних установок. 
Диспозиціонна концепція регуляції соціальної поведінки особистості (В. Ядов). Мотиви 
соціальної поведінки. Соціальна установка і реальна поведінка. Моделі просоціальної 
мотивації. 

Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27;29;30] 
 
Тема 7. Особистість в групі: соціальна ідентичність. 
Проблема становища особистості в групі, в системі комунікативних, інтерактивних і 

перцептивних впливів. Специфіка входження особистості в групу. Індивідуальні 
особливості людини і зовнішні поведінкові вияви. Статусно-рольові характеристики 



особистості. Статево – рольові параметри особистості. Поведінка особистості і соціальна 
напруженість. 

Література [1; 2; 15; 19; 20; 26] 
 

Змістовий модуль ІІІ. Соціально-психологічна характеристика спілкування 
Тема 8. Загальні питання проблеми спілкування 
Соціально-психологічна сутність феномену “спілкування”.  Структура, функції 

спілкування. Спілкування як форма існування і виявлення людської сутності. Розвиток 
спілкування в онтогенезі. Спілкування як потреба людини. Специфіка комунікативного 
процесу між людьми. Види комунікацій.  Афіліація як потреба в спілкуванні.  

Література [1;6;8;12;14;23;25;29;30] 
  
Тема 9. Комунікативна сторона спілкування 
Міжособистісна комунікація. Моделі комунікації. Вербальна та невербальна 

комунікація. Значення комунікативних властивостей людської мови. Комунікативна 
компетентність. Правила і техніки спілкування. 

Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27;29;30] 
 
Тема 10. Інтерактивний параметр спілкування 

Визначення поняття «взаємодія» (інтеракція). Інтерактивна сторона спілкування: 
спілкування як обмін діями. Проблема взаємодії (інтеракції) людей у соціальній психології. 
Механізм соціальної взаємодії. Дослідження взаємодії в концепції «символічного 
інтеракціонізму». Транзактний аналіз Е.Берна. Типи взаємодії. Проблема кооперації та 
конфлікту в соціальній психології. Компоненти процесу взаємодії. Види взаємодії. 

Література [1;2; 6;14;18;23;27;29;30] 
 
Тема 11. Перцептивна сторона спілкування 

Поняття соціальної перцепції. Об'єкт та суб'єкт соціальної перцепції. Механізми 
сприйняття людини людиною. Класифікація стереотипів сприймання людини людиною. 
Проекціювання як механізм міжособистісного сприймання. Механізм пізнання — 
децентрація. Ідентифікація. Рефлексія. Емпатія. Інтерпретація причин поведінки іншої 
людини — явище каузальної атрибуції. Структура атрибутивного процесу. Вид та форми 
атрибуції. 

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

Змістовий модуль ІУ. Соціальна психологія груп 
  
Тема 12. Проблема групи в соціальній психології 
Визначення поняття група. Стратометрична концепція  малої групи А.В. 

Петровського. Соціально-психологічні параметри,  характеристики та ознаки групи. 
Параметри, що харатеризують групу як цілісність. Параметри, що характеризують індивіда 
як члена групи: групові норми та цінності. Поняття санкцій, соціального контролю в 
соціальній психології. Соціально-психологічні ознаки групи. Класифікація груп.  

Література [1;2; 8;12;14;18;23;25; 29;30;31] 
 
Тема 13. Соціальна психологія малих груп 
Головні підходи до вивчення малих груп. Сутністі ознаки малої групи. Класифікація 

малих груп: первинні та вторинні групи. Формальні та неформальні групи, групи членства 
та референтні групи. Структура малої групи. Мікрогрупи та угруповання. Становище 
індивіда в групі. Значення різних типів малих груп для детермінації поведінки індивіда.     

Література [1;6;8;12;14;23;25;27;29;30;31] 
 



Тема 14. Соціально-психологічні дослідження динаміки малих груп. 
Загальна характеристика динамічних процесів. Група та організація (психологічні 

ознаки). Проблема розвитку та динаміки групи. Принцип діяльного опосередкування 
групової активності. Етапи становлення групових суб’єктів. Основні процеси та фази 
динаміки малих груп. 

Феномени “групової свідомості”. Феномен “групового тиску”. Різна інтерпретація 
понять “конформізм”, “конформність”, “конформна поведінка”. 

Групова згуртованість. Соціометричні індекси групової згуртованості. Лідерство і 
керівництво в малих групах. Розрізнення понять “лідер” і “керівник”, “лідерство” і 
“керівництво”. Експериментальне дослідження стилю лідерства в школі “групової 
динаміки” К. Левіна. Стиль лідерства та проблеми ефективності групової діяльності. 
Прийняття групового рішення. Роль групової дискусії. Феномен “зрушення ризику” і його 
роль у поясненні природи групового рішення. Групові конфлікти.  Ефективність діяльності 
малої групи. Групова згуртованість. Соціометричні індекси.  

Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27;29;30] 
  
Тема 15. Організація як об'єкт міждисциплінарного аналізу. 
Соціальна діяльність як фактор винекнення організації.  Систематизація підходів до 

явища «організація». Проблемі співвідношення формальних і неформальних організацій. 
Організація як система і системні признаки організації. Поняття «організаційний клімат». 
Проблеми дослідження організаційного клімату. 

Література [1;2; 6;8;9;12;14;18;23;25;27;29;30] 
 
Тема 16. Психологія міжгрупових відносин. 

Міжособистісні відносини як необхідні умови формування та розвитку особистості. 
Відносини як внутрішній компонент взаємодії між людьми. Емоційний, когнітивний, 
поведінковий аспекти міжособистісних відносин. Міжособистісні відносини у групі, 
колективі як система. Структура ділових відносин. Структура особистих відносин. 
Міжособистісні відносини діяльнісного опосередкування в контексті стратометричної 
концепції О. В. Петровського. Міжособистісні ролі в групі. Сприйняття людини людиною: 
соціально-психологічні механізми. Статус особистості в структурі міжособистісних 
відносин. Прояви міжособистісних відносин (дружба, симпатія, кохання тощо). 

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

 ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
1. Особистість як предмет та об’єкт соціальної психології.  
2. Проблема соціально-психологічної типології особистості.  
3. Соціально-психологічні механізми соціалізації особистості.  
4. Механізми регуляції соціальної поведінки особистості.  
5. Мотиви соціальної поведінки особистості.  
6. Спільноти як предмет соціальної психології, етнографії, соціології та історії.  
7. Соціологічний та соціально-психологічний підходи до вивчення малих груп. 
8. Психологічні ознаки малих груп та організацій.  
9. Соціально-психологічне вивчення розвитку та динаміки груп.  
10. Роль феноменів групової свідомості в життєдіяльності групи.  
11. Групові конфлікти, їх природа, типологія та функції.  
12. Специфіка комунікативного процесу, функції спілкування.  
13. Взаємозв’язок вербального, інтерактивного та перцептивного аспектів спілкування.  
14. Структура атрибутивного процесу у спілкуванні. Форми та функції атрибуції.  
15. Проблема соціально-психологічного впливу і влади, їх взаємозв’язок і функції.  



16. Феномени масової поведінки: явище зараження, наслідування.  
17. Ділові напрямки сучасної прикладної соціальної психології. Співвідношення 

фундаментального і прикладного знання.  
18. Соціально-психологічні дослідження масових комунікацій. Функції масових 

комунікацій.  
19. Соціально-психологічні дослідження реклами.  
20. Соціальна психологія промислового виробництва (основні напрямки дослідження, цілі 

та завдання).  
21. Соціально-психологічні проблеми у сфері права та правового регулювання поведінки. 

Зв’язок юриспруденції та соціальної психології.  
22. Соціальна психологія пенітенціарних систем.  
23. Соціально-психологічні дослідження у сфері маркетингу (функції та зміст).  
24. Психологія міжособистісних відносин.  
25. Соціально-психологічний портрет сучасного менеджера (керівника).  
26. Психологічний аналіз взаємовідносин людей у багатосоціальному колективі.  
27. Спілкування як засіб збільшення ефективності міжособистісних відносин при 

прийнятті виробничих та інших рішень.  
28. Образ керівника у сучасній свідомості суспільства.  
29. Розвиток спілкування у людей засобами соціально-психологічного тренінгу.  
30. Роль особистості в умовах зростання напруження у взаємовідносинах у різних групах. 
31. Політико-психологічний статус особистості в умовах перехідного періоду. 

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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