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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна (1,6) заочна (2,0) 

«Актуальні проблемисоціальної психології» 

Курс 1 1 2 

Семестр 2 2 3 

Обсяг кредитів 4 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 120 

Аудиторні 34 2 4 

Модульний контроль 2 - - 

Семестровий контроль 1 1 1 

Самостійна робота 70 116  114 

Форма семестрового контролю залік залік залік 

 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

 

3. Мета, завдання дисципліни 

Вивчення курсу «Актуальні проблеми соціальної психології» є логічним 

продовженням ознайомлення студентів із соціально-психологічною проблематикою. 

Дисципліна передбачає поглиблене вивчення теоретичних і методологічних проблем 

соціальної психології з акцентом на новітніх досягненнях цієї науки та окресленням кола 

проблем, що потребують докладнішого вивчення, виходячи із сучасного стану науки та 

реальних запитів практики. Для майбутніх магістрів це важливо, адже вони — науковці, 

дослідники, а в найближчій перспективі — викладачі психології. Знання актуальних проблем 

соціальної психології забезпечить можливість грамотного підходу до побудови теоретико-

методологічної бази їх власних наукових розробок, а також до вирішення практичних 

проблем в різних сферах людської життєдіяльності, де виявляються соціально-психологічні 

феномени.  

Основна мета викладання дисципліни:  

- ознайомити студентів із сучасними проблемами соціальної психології; 

- розглянути нові підходи, що розробляються у вітчизняній психології та 

співставити їх із загальними тенденціями у розвитку світової науки; 

- проаналізувати спроможність соціальної психології в її традиційних парадигмах 

пропонувати адекватні стратегії та методи для вивчення нової соціальної 

реальності. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

- навчити студентів здійснювати порівняльний аналіз нових і традиційних 

парадигм у соціальній психології; 

- аналізувати плив факторів культури в експериментальних дослідженнях; 

- сприяти активізації пізнавальної діяльності студентів; 

- простежити еволюцію поглядів вивчення особистості у соціальній психології. 

- сприяти подальшому застосуванню набутих  знань у майбутній професійній 

діяльності. 

- розглянути статус соціальної психології в суспільстві. 

 

 

 



4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми в процесі 

навчання і професійної діяльності в області психології, 

передбачає проведення досліджень і / або здійснення 

інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

2. Здатність проведення наукових та прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати 

повноту та можливості її використання. 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 

1. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни та практичної значущості. 

2. Здатність розуміти та використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та 

іншу в залежності від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів і технік. 

4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, навички роботи команд. 

5. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

 

5. Структура навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль 1. Сучасні проблеми соціальної психології 

Тема 1. Соціальна психологія як наука: традиції та 

перспективи 

2  8 У  

Тема 2. Методи соціально-психологічних досліджень: зміна 

парадигм  

2 2 6 У  

Змістовий модуль 2. Дослідження особистості: традиції і перспективи 

Тема 3. Проблеми особистості в соціальній психології 2  8 У  

Тема 4 Соціальні установки, стереотипи: минуле, сьогодення 

і майбутнє.  

2 2 8 Т  

Тема 5 Соціалізація в умовах суспільних змін та сучасні 

моделі соціалізації особистості 

2 2 6 СР  

Змістовий модуль 3. Спілкування: традиційні дослідження і нова проблематика 

Тема 6 Психологія спілкування і психологія 

міжособистісного впливу  

3 2 6 К  

Тема 7 Міжособистісне сприйняття і розуміння та 3 2 6 Т  



міжособистісні стосунки 

Змістовий модуль 4. Психологія малої групи: група – колектив –команда 

Тема 8. Психологія малих груп та міжгрупової взаємодії 2  8 У  

Тема 9 Моделі групового розвитку  2 2 6 Т  

Змістовий модуль 5. Психологія великих соціальних груп та масових явищ 

Тема 10. Психологія великих соціальних груп: нові підходи 2 2 6 К  

 Всього:   24 16 80 залік  
 

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР 

                                перевірка конспектів – ПК 

                                перевірка знань для самостійної роботи – СР 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

                                інші - _________________________________ 



6. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сучасні проблеми соціальної психології 

Тема 1.Соціальна психологія як наука: традиції та перспективи 
Погляди наукових шкіл та їх представників на предмет соціальної психології та 

об’єкти її дослідження. Українські лослідники про предмет соціальної психології (В. 

Москаленко, В. Циба, Л. Е. Орбан-Лембрик та ін.). Структура соціальної психології. 

Інтерпретація теоретичних та експериментальних досліджень класиків зарубіжної (С. Аша, 

М. Шерифа, Г. Келлі, Л. Фестінгера, Е. Аронсона, Ф. Зімбардо та ін.) та вітчизняної (Г. М. 

Андреєвої, Н. Н. Богомолової, Л. А. Петровської, Л. І. Уманського та ін.), соціальної 

психології XX століття. Ідеї Л. С. Виготського, А. М Леонтьєва, А. Р. Лурії як 

методологічний фундамент для пошуків нової парадигми у соціальній психології. Контури 

побудови соціальної психології XXI століття в етогенічній теорії Р. Харе. Поняття дискурсу 

та його інтерпретація. Акмеологія та соціальна психологія. Інтеграція соціальної психології. 

Стратегії аналізу соціально-психологічних феноменів в умовах соціальних змін. 

Тема 2.Методи соціально-психологічних досліджень: зміна парадигм  

Методи соціально-психологічного дослідження. Методологія і процедури 

соціально-психологічних досліджень. Методи емпіричного дослідження у соціальній 

психології. Методи опитування й анкетування. Бесіда. Безсловесна комунікація як метод 

соціальної психології. Спеціалізовані соціально-психологічні методи. Метод соціометричних 

вимірів. Метод моделювання. Якісно-кількісний аналіз документів (контент-аналіз). 

Оціночна біополяризація як метод соціально-психологічної діагностики. Управлінсько-

виховні методи. Метод гри. Соціально-психологічний тренінг (СПТ). Теоретико-

методологічні основи соціально-психологічного тренінгу. Мета, завдання та принципи СПТ. 

Базові методи, які застосовуються в СПТ. Метод кейсів (проблемні ситуації). Мозковий 

штурм (брейнстормінг). Дискусія. Технологія проведення СПТ. 

Змістовий модуль 2. Дослідження особистості: традиції і перспективи 

Тема 3.Проблеми особистості в соціальній психології 

Історія становлення соціально-психологічних досліджень особистості. Поняття 

соціальної детермінації в дослідженнях особистості. Ідея соціальної варіативності у 

розумінні особистості. Аналіз процесів деперсоналізації в соціально-психологічних 

дослідженнях особистості. Динаміка уявлень про особистість як соціального суб’єкта та 

психологічні механізми його становлення. Проектування ідентичності особистості в умовах 

соціальних змін. 

Тема 4.Соціальні установки, стереотипи: минуле, сьогодення і майбутнє.  

Суспільні зміни та зміни соціальних установок. Саморегуляція та прогнозування 

соціальної поведінки особистості. Основна функція диспозиційної системи – психічна 

регуляція соціальної діяльності та поведінки суб’єкта в соціальному середовищі. Рівні 

соціальної установки та їх відповідність рівням поведінки. Історія вивчення аттитюдів у 

соціальній психології. Структура аттитюдів М. Смітта, Ф. Зімбардо, М. Ляйпе. 

Інформаційний вплив. Теорії переконуючої комунікації. Характеристики комунікатора, 

змісту повідомлення, аудиторії та їх вплив на зміни соціальних установок. Протиріччя між 

когніціями людини та ситуаціями соціального впливу як механізм змінювання соціальних 

установок. Дослідження змін аттитюдів Л. Фестінгера і Дж. Карлсміт в рамках теорії 

когнітивного дисонансу. Ефект недостатнього виправдання та його спростування у теорії 

самосприйняття Д. Бема. Феномен зверхмотивації як альтернатива інтерпретації процесів 

зміни соціальної установки. Потенціал рольової поведінки у процесі зміни соціальної 

установки. 

Тема 5. Соціалізація в умовах суспільних змін та сучасні моделі соціалізації 

особистості. 

Аналіз підходів до розуміння процесів соціалізації. Прогностичні варіанти 

трансляції досвіду в суспільстві М. Мід: постфігуративна культура, кофігуративна, 



префігуративна. Дві парадигми процесу соціалізації: дозрівання й індивідуальний шлях 

розвитку. Принципи індивідуального розвитку Л. Р. Шеррода та О. Г. Брімма. Соціальна 

нестабільність як фактор соціалізації. Проблеми соціалізації в умовах глобальних катастроф. 

Вікові проблеми соціалізації. Відмінності соціалізації дітей і дорослих. Соціалізація осіб 

похилого віку. 

Політична модель соціалізації особистості. Поняття, стадії, ефекти, сензитивні 

періоди. Вклад вчених у дослідження політичної соціалізації. Порівняльна характеристика 

вітчизняних та зарубіжних досліджень. Напрямки сучасних досліджень політичної 

соціалізації. 

Економічна модель соціалізації. Гроші як чинник економічної соціалізації. Роль 

кишенькових грошей у засвоєнні навичок економічної грамотності підростаючої особистості. 

Формування грошових типів особистості: скнара, марнотрат та ін. В. В. Москаленко про 

економічну соціалізацію особистості.  

Гендерна соціалізація особистості. Особливості гендерної соціалізації на різних 

вікових етапах. Формування рис маскулінності та фемінності у представників відповідної 

статі. Поняття гендерних ролей та їх засвоєння. Причини актуальності гендерних 

досліджень. Перспективи подальших наукових досліджень різних моделей соціалізації. 

Змістовий модуль 3. Спілкування: традиційні дослідження та нова проблематика 

Тема 6 Психологія спілкування і психологія міжособистісного впливу 

Міждисциплінарний характер досліджень проблем спілкування. Напрямки 

досліджень спілкування останніх десятиліть: власне соціально-психологічні напрямки 

(спілкування в умовах спільної діяльності, вивчення взаємозв’язків спілкування й 

особистості, спілкування як комунікативний вплив, проблеми невербальної комунікації) та 

напрямки, пов’язані з іншими галузями наук (вивчення трансформації психічних процесів в 

умовах спілкування, психолінгвістичні дослідження спілкування, онтогенетичні аспекти, 

спілкування в контексті навчання та виховання). 

Тема 7. Міжособистісне сприйняття і розуміння та міжособистісні стосунки 

Сучасні тенденції проблем спілкування в соціальній психології: проблеми 

комунікативного впливу (спілкування в мережі інтернет, консультування по телефону), 

міжособистісного розуміння, інтерпретація невербальної поведінки, ділового спілкування, 

комунікативної компетентності. Вивчення феноменів спілкування – діалогічного та 

довірливого спілкування, труднощів спілкування, слухання, маніпуляції, конфліктів тощо. 

Створення технологій ефективного спілкування в різних професійних сферах. 

Змістовий модуль 4. Психологія груп та міжгрупової взаємодії 

Тема 8. Психологія малих груп та міжгрупової взаємодії 

Соціальні зміни як фактор динаміки досліджень психології малої групи. Підходи до 

визначень та класифікацій. Сучасні проблеми дослідження формальних та неформальних 

груп. Референтність групи. Сучасні теорії походження феномену лідерства у малих групах. 

Тема 9.Моделі групового розвитку  

Модель розвитку тренінгової групи (В. Бенніс і Г. Шеппард). Двохмірна модель Б. 

Такмена. Одномірні підходи до розвитку групи Р. Хоффман і Р. Стейн, І. П. Волков. Модель 

групового розвитку В. Сатир. Концепція групового розвитку М. Пека. Модель Уманського. 

Стратометрична концепція розвитку А. В. Петровського. Команда як особливий тип цільових 

організованих груп. Спільне бачення як головна характеристика групи. Схема аналізу рівня 

командної взаємодії Р. Блейка і Дж. Моутона. Етапи командоутворення.  

Змістовий модуль 5. Психологія великих соціальних груп та масових явищ  

Тема 10. Психологія великих соціальних груп: нові підходи 

Проблеми теоретичних та емпіричних досліджень великих соціальних груп. 

Традиції соціально-психологічних досліджень великих соціальних груп: американська 

(Аронсон, Росс, Нісбет), Європейська (М. Вебер, А. Тешфел, С. Московічі). Натовп як 

найбільш досліджений різновид великих соціальних груп. Риси натовпу: добровільність 



членства, прямий фізичний контакт, анонімність і рівність, нестриманість у прагненні до 

мети, наявність явного чи прихованого керівного центру лідерів. Дослідження великих 

соціальних груп у вітчизняній соціальній психології (Горячева, Андреєва, Ділігенський). 

Сучасні проблеми дослідження класів. Модель соціальної стратифікації Ю В. Ширкова: 

соціальне дно, інтелігенція, нові руські, еліта, резерв. Критерії моделі: матеріальний та 

культурний рівень. Середній клас та особливості становлення нового середнього класу. 

Розмивання соціального шару інтелігенції: входження інтелігенції в структури влади, 

створення чиновництва і номенклатури, зміна професій, перехід сфери інтелектуальної праці 

в приватний сектор, торгівлю тощо, від’їзд за кордон спеціалістів різних галузей. 

Дослідження етнічних груп (Стефаненко, Солдатова, Лебедєва), гендерних (Вороніна, 

Клименкова, Гурко), вікових (Краснова, Лідере). Перспективи досліджень великих 

соціальних груп в умовах соціальної нестабільності.  

 

7. Плани семінарських (практичних) занять 

Семінарське заняття 1. Предмет і завдання соціальної психології. Етапи її 

розвитку. 

1.  Сучасні наукові школи про предмет соціальної психології. 

2. Завдання соціальної психології. 

3. Історія формування соціально-психологічних ідей. 

Семінарське заняття 2. Методологічні, засади та специфічні методи 

дослідження. 

1. Характеристика загально психологічних методів соціальної психології  

2. Соціально-психологічний експеримент. 

3. Метод шкал. 

4. Специфічні методи соціальної психології: соціометрія, контент-аналіз. 

Семінарське заняття 3. Соціально-психологічне вивчення особистості. 

1. Розкрити основні підходи до вивчення особистості на рівні аналізу особистості як 

соціально-психологічного утворення;  

2. Охарактеризувати соціалізацію, її стадії та ефекти. 

3. Розкрити поняття та структуру соціальної установки, властивості, функції; 

4. Поняття «Я-концепція» в сучасних соціально-психологічних дослідженнях. 

Семінарське заняття 4. Характеристика соціальних груп критерії класифікації. 

1. Проблема групи в соціальній психології. 

2. Психологічні характеристики великих соціальних груп. 

3. Мала група та її проблема. 

4. Динамічні процеси в малій групі. 

Семінарське заняття 5. Психологія малої групи: група – колектив –команда. 

1. Соціальні зміни як фактор динаміки досліджень психології малої групи. Підходи 

до визначень та класифікацій.  

2. Сучасні проблеми дослідження формальних та неформальних груп. 

Референтність групи.  

3. Теорії походження феномену лідерства у малих групах. 

Лабораторно-практичні заняття до модулів 2, 3, 4, 5. 

Лабораторно-практична робота у структурі семінарських занять Модуля II на 

тему «Діагностика соціально-психологічних особливостей особистості» 

Дослід 2.1. Експрес-діагностика соціальних цінностей особистості. 

Дослід 2.2. Діагностика соціальної емпатії. 

Дослід 2.3. Діагностика особистісної установки «альтруїзм – егоїзм». 

Дослід 2.4. Експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості особистості (Д. 

Рассел і М. Ферпоссон). 

Дослід 2.5. Експрес-діагностика рівня соціальної фрустрації (Л. І. Вассерман). 



Дослід 2.6. Діагностика психодинамічних властивостей особистості (Б. Н. Смирнов). 

Дослід 2.7. Інтегральна самооцінка особистості «Хто я є у цьому світі». 

Дослід 2.8. Експрес-діагностика рівня самооцінки. 

Дослід 2.9. Визначення соціальної креативності особистості. 

Дослід 2.10. Самооцінка творчого потенціалу особистості. 

Дослід 2.11. Визначення рольових позицій у міжособистісних відношеннях (за Е. 

Берном). 

Лабораторно-практична робота у структурі семінарських занять Модуля III на 

тему «Психодіагностика комунікативної компетентності». 

Дослід 3.1. Визначення деструктивних установок у міжособистісних стосунках (В. В. 

Бойко). 

Дослід 3.2. Діагностика комунікативно-характерологічних особливостей особистості 

(Л. І. Уманський та інші). 

Дослід 3.3. Визначення інтегральних форм комунікативної агресивності (В. В. 

Бойко). 

Дослід 3.4 Експрес-діагностика довіри (за шкалою Розенберга). 

Дослід 3.5. Визначення рівня конфліктної стійкості. 

Дослід 3.6. Вивчення здібностей до самоуправління у спілкуванні. 

 

8. Контроль навчальних досягнень 

8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Відвідування лекцій 1 3 3 1 1 1 1 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 3 30 3 30 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 

       

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

ВиконанняІНІР 30 - - - - - - 

Всього - 66              64                64 

Максимальна кількість балів:                           :                                                                224 

224:100=2,24. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,24 = загальна кількість балів 

 

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання. 

Самостійна робота 1. (20 годин): 

Варіант 1. Які уявлення склалися в сучасній соціальній психології про її предмет? 

Варіант 2. Наведіть приклади різних соціально-психологічних явищ: психічних 

процесів і властивостей особистості або групи. 

Варіант 3. Проаналізуйте основні об'єкти дослідження у соціальній психології. 

Варіант 4. Які складові частини (розділи) соціальної психології? 

Варіант 5. Що таке зовнішній і внутрішній контури інтеграції соціальної психології? 

Варіант 6. Які періоди виділяються в історії вітчизняної соціальної психології? 



Варіант 7. У чому заключається основний внесок В. М. Бехтерева у розвиток 

соціальної психології? 

Варіант 8. Яка роль А. С. Макаренка в дослідженнях психології колективу й 

особистості? 

Варіант 9. Яка основна причина формування соціальної психології як самостійної 

наукової дисципліни? 

Варіант 10. Охарактеризуйте основну причину кризи західної соціальної психології 

1960-1970-х років. 

Варіант 11. Назвіть основні теоретико-методологічні орієнтації у зарубіжній 

соціальній психології. 

Варіант 12. Охарактеризуйте необіхевіоризм як теоретико-методологічну орієнтацію 

у зарубіжній соціальній психології. 

Варіант 13. Охарактеризуйте неофрейдизм як теоретико-методологічну орієнтацію у 

зарубіжній соціальній психології. 

Варіанти. Охарактеризуйте теорію поля і групової динаміки як теоретико-

методологічну орієнтацію у зарубіжній соціальній психології. 

Варіант 15. Охарактеризуйте соціометрію як теоретико-методологічну орієнтацію у 

зарубіжній соціальній психології. 

Варіант 16. Охарактеризуйте трансактивну психологію як теоретико-методологічну 

орієнтацію у зарубіжній соціальній психології. 

Варіант 17. Охарактеризуйте гуманістичну психологію як теоретико-методологічну 

орієнтацію у зарубіжній соціальній психології. 

Варіант 18. Охарактеризуйте когнітивну теорію як теоретико-методологічну 

орієнтацію у зарубіжній соціальній психології. 

Варіант 19. Охарактеризуйте інтеракціонізм як теоретико-методологічну орієнтацію 

у зарубіжній соціальній психології. 

Варіант 20. Перерахуйте проблеми, що найбільш активно розробляються в сучасних 

соціально-психологічних дослідженнях. 

Варіант 21. Коротко охарактеризуйте методи емпіричного дослідження в соціальній 

психології. 

Варіант 22. Коротко охарактеризуйте спеціалізовані соціально-психологічні методи. 

Варіант 23. Коротко охарактеризуйте управлінсько-виховні методи соціальної 

психології. 

Варіант 24. Охарактеризуйте метод соціометричних вимірів. 

Варіант 25. Охарактеризуйте метод групової оцінки особистості (ГОО). 

Варіант 26. Охарактеризуйте якісно-кількісний аналіз документів (контент-аналіз). 

Варіант 27. Охарактеризуйте оціночну біополяризацію як метод соціально-

психологічної діагностики. 

Варіант 28. Охарактеризуйте «безсловесну комунікацію» як метод соціальної 

психології. 

Варіант 29. Охарактеризуйте бесіду як один з методів соціальної психології. 

Варіант 30. Охарактеризуйте методи опитування і анкетування як методи соціальної 

психології. 

II. Дискусія на тему «Соціальна психологія як наука» 

Питання до дискусії: 

Визначити предмет соціальної психології та об'єкти її дослідження. 

Розкрити структуру соціальної психології. 

Охарактеризувати інтеграцію соціальної психології в системі наук. 

Проаналізувати історію розвитку вітчизняної соціальної психології. 

Розкрити історію розвитку зарубіжної соціальної психології. 

Розкрити методологію і процедури соціально-психологічних досліджень. 



Охарактеризувати методи емпіричного дослідження у соціальній психології. 

Проаналізувати спеціалізовані соціально-психологічні методи. 

Розкрити управлінсько-виховні методи. 

Самостійна робота 2. (40 годин): 

Варіант 1. Розкрийте проблему особистості в соціальній психології. 

Варіант 2. Охарактеризуйте «Психодинамічну теорію особистості». 

Варіант 3. Охарактеризуйте «Аналітичну теорію особистості». 

Варіант 4. Охарактеризуйте «Гуманістичну теорію особистості». 

Варіант 5. Охарактеризуйте «Когнітивну теорію особистості». 

Варіант 6. Охарактеризуйте «Поведінкову теорію особистості». 

Варіант 7. Охарактеризуйте «Діяльнісну теорію особистості». 

Варіант 8. Охарактеризуйте «Диспозиційну теорію особистості». 

Варіант 9. Розкрийте процес соціалізації особистості. 

Варіант 10. Опишіть структуру соціальної установки. 

Варіант 11. Охарактеризуйте властивості соціальних установок. 

Варіант 12. Розкрийте функції соціальних установок. 

Варіант 13. За рахунок чого може забезпечуватися стійкість установок? 

Варіант 14. Охарактеризуйте стереотипи і забобони. 

Варіант 15. Розкрийте «Я-концепцію» особистості. 

Варіант 16. Розкрийте основні положення концепції У. Джемса. 

Варіант 17. Охарактеризуйте основні положення теорії «Я-концепції», яка 

розроблена в межах феноменологічного підходу. 

Варіант 18. Розкрийте «Я-концепцію» як структуру установок. 

Варіант 19. Охарактеризуйте розвиток ідеї «Я-концепції» в межах символічного 

інтеракціонізму. 

Варіант 20. Розкрийте автостереотип і гетеростереотип. 

II. Дискусія на тему «Соціальна психологія особистості» 

Питання до дискусії 

Основні підходи до вивчення особистості як соціально-психологічного утворення. 

Соціалізація, її зміст, стадії та ефекти. 

Соціальні установки: поняття, структура, властивості та функції.. 

«Я-концепція» як соціально-психологічний феномен. 

III. Діагностика соціально-психологічних особливостей особистості  
Дослід 2.1. Експрес-діагностика соціальних цінностей особистості. 

Дослід 2.2. Діагностика соціальної емпатії. 

Дослід 2.3. Діагностика особистісної установки «альтруїзм-егоїзм». 

Дослід 2.4. Експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості особистості (Д. 

Рассел і М. Фергюссон). 

Дослід 2.5. Експрес-діагностика рівня соціальної фрустрації (Л. І. Вассерман). 

Дослід 2.6. Діагностика психодинамічних властивостей особистості (Б. Н. Смирнов). 

Дослід 2.7. Інтегральна самооцінка особистості «Хто я є у цьому світі». 

Дослід 2.8. Експрес-діагностика рівня самооцінки. 

Дослід 2.9. Визначення соціальної креативності особистості. 

Дослід 2.10. Самооцінка творчого потенціалу особистості. 

Дослід 2.11. Визначення рольових позицій у міжособистісних відношеннях (за Е. 

Берном). 

IV. Підбиття підсумків та визначення завдань на наступне заняття (5 хв.) 

Самостійна робота 3. (20 годин): 

Варіант 1. Розкрийте основні завдання міжособистісної взаємодії. 

Варіант 2. Охарактеризуйте суб'єкт і об'єкт міжособистісного пізнання. 

Варіант 3. Розкрийте пізнання людини. 



Варіант 4. Які особливості суб'єкта впливають на сприйняття людей? 

Варіант 5. Що входить у зовнішність об'єкта, який сприймається? 

Варіант 6. Яким чином впливають механізми пізнання і механізми, що викривляють 

адекватність образу людини, яка сприймається? 

Варіант 7. Як впливають основні характеристики процесу психологічного впливу на 

його ефективність? 

Варіант 8. Яким чином суб'єкт враховує свої характеристики і особливості об'єкта 

для організації ефективної взаємодії? 

Варіант 9. Розкрийте динаміку міжособистісних стосунків. 

Варіант 10. Охарактеризуйте механізми регулювання міжперсональних стосунків. 

Варіант 11. Розкрийте умови розвитку міжперсональних стосунків. 

Варіант 12. Розкрийте одне з визначень міжособистісного спілкування. 

Варіант 13. Охарактеризуйте зміст методологічного принципу спілкування в 

соціальній психології. 

Варіант 14. Розкрийте структуру спілкування. 

Варіант 15. Охарактеризуйте основні класифікаційні схеми функції спілкування та 

розкрийте їх зміст. 

Варіант 16. Опишіть основні механізми взаєморозуміння у процесі спілкування. 

Варіант 17. Як впливають основні характеристики процесу психологічного впливу 

на його ефективність? 

Варіант 18. Розкрийте зміст психологічного впливу. 

Варіант 19. Розкрийте стратегію і тактику психологічного впливу. 

Варіант 20. Охарактеризуйте засоби, методи та форми ефективності впливу. 

II. Дискусія на тему «Психологія міжособистісної взаємодії» 

Питання до дискусії 

Визначити основні завдання міжособистісної взаємодії і розкрити суб'єкт та об'єкт 

міжособистісного пізнання. 

Охарактеризувати процес пізнання людини. 

Проаналізувати динаміку міжособистісних відносин та механізм їхнього 

регулювання й умов розвитку. 

Охарактеризувати спілкування та діяльність і розкрити структуру та функції 

спілкування. 

Проаналізувати сутність психологічного міжособистісного впливу та його види. 

Розкрити стратегію, тактику, засоби, методи, форми та критерії ефективності 

впливу. 

III. Психодіагностика комунікативної компетентності 

Дослід 3.1. Визначення деструктивних установок у міжособистісних стосунках (В. В. 

Бойко). 

Дослід 3.2. Діагностика комунікативно-характерологічних особливостей особистості 

(Л. І. Уманський та інші). 

Дослід 3.3. Визначення інтегральних форм комунікативної агресивності (В. В. 

Бойко). 

Дослід 3.4. Експрес-діагностика довіри (за шкалою Розенберга). 

Дослід 3.5. Визначення рівня конфліктної стійкості. 

Дослід 3.6. Вивчення здібностей до самоуправління у спілкуванні. 

IV. Підбиття підсумків та визначення завдань на наступне заняття (5 хв.) 

Діагностичні технології (досліди 3.1-3.6) включені у Модуль VI «Соціально-

психологічний практикум». 

Критеріїоцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 



8.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
 

Критеріїоцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

8.4. Формипроведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік 

 

8.5. Орієнтовний перелік тем 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 вербальної інтерактивної та перцептивної сторін спілкування:. 

14.  Структура атрибутивного процесу в спілкуванні. Форми та функції атрибуції. 

15.  Проблема соціально-психологічного впливу і влади, їх взаємозв'язок і функції. 

16.  Феномени масовидної 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.регуляції соціальної поведінки особистості. 

Мотиви соціальної поведінки. Моделі просоціальної мотивації. 

22. Соціальна психологія пенітенціарних систем. 

23. Соціально-психологічні дослідження у сфері маркетингу (функції та зміст). 

24. Психологія міжособистісних відносин. 

 

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

1. Поняття групи в соціальній психології. Класифікація груп (за різними параметрами). 

2. Соціально-психологічна структура особистості. Характеристика основних властивостей 

особистості. 

3. Поняття «особистість» в соціальній психології: індивід, особистість, індивідуальність. 

4. Перспективна сторона спілкування. Міжособистісне сприйняття в процесі спілкування. 

5. Проблема лідерства. Лідерство-керівництво. 

6. Психологія міжособистісних стосунків. Ділові та особистісні стосунки. 

7. Поняття групи в соціальній психології. Загальна класифікація. 

8. Феномени групової свідомості. 



9. Фактори, що впливають на соціометричний статус особистості та їх урахування в роботі з 

людьми. 

10. Роль міжособистісних відносин у формуванні особистості. Суть поняття «відносини». 

11. Проблеми прикладної соціальної психології: загальна характеристика. 

12. Соціально-психологічний аналіз комунікативних процесів. 

13. Класифікація груп за різними параметрами в соціальній психології. 

14. Проблеми прикладної соціальної психології та їх вирішення в конкретних колективах. 

15. Суть понять «соціальна роль», «норма», «цінності», «символи». 

16. Інтерактивна сторона спілкування. 

17. Соціально-психологічні механізми впливу в процесі спілкування: переконання, 

навіювання, психічне зараження, наслідування. 

18. Предмет соціальної психології. Місце соціальної психології в системі психологічного 

знання. 

19. Самосвідомість особистості. Динамічна структура особистості. 

20. Соціально-психологічні дослідження в галузевих трудових колективах. 

21. Малі групи: кількісна характеристика, класифікація. 

22. Соціально-психологічні методи впливу в процесі спілкування. 

23. Методи соціальної психології, їх загальна характеристика. 

24. Властивості індивіда в людині, загальна характеристика. 

25. Соціально-психологічні дослідження у сфері права та протиправної поведінки. 

26. Самосвідомість особистості, її структура та розвиток. 

27. Поняття про референтну групу соціальної психології. 

28. Урахування референтних груп в процесі роботи з людьми. 

29. Предмет соціальної психології. Місце соціальної психології в системі психологічного 

знання та принципи роботи з людьми. 

30. Соціалізація особистості: поняття, механізм та інститути соціалізації. 

31. Соціальні установи (атитюди), соціально-психологічні стереотипи поведінок: визначення, 

механізми формування. 

32. Динаміка розвитку малих груп. Група і колектив, «команда». 

33. Закони соціальної психології. 

34. Соціально-психологічні методи вивчення малих груп. Суть соціометрії. 

35. Феномени групової свідомості та конформність, конформізм, нонконформізм. 

36. Методи соціальної психології, загальна характеристика та можливості застосування в 

роботі. 

37. Соціально-психологічні методи вироблення та прийняття рішення: групова дискусія, 

брейнстормінг тощо. 

38. Проблема діагностики профілактики та розв'язання конфліктів. 

39. Проблема лідерства в соціальній психології. Лідерство та керівництво. 

40. Система міжособистісних стосунків у малій групі. 

41. Система міжособистісних стосунків у групі. 

42. Анкетування як метод соціальної психології. 

43. Соціально-психологічні проблеми сім'ї та сімейних відносин. 

44. Міжособистісні сприйняття в процесі спілкування. 

45. Суть методу узагальнення незалежних характеристик. 

46. Співвідношення понять конформізм та конформність. 

47. Співвідношення прикладного та функціонального дослідження. Ефективність соціально-

психологічних досліджень. 

48. Експеримент у соціальній психології. 

49. Соціально-психологічні методи вироблення та прийняття управлінських рішень. 

50. Суть поняття «соціалізація особистості». 

51. Соціально-психологічні проблеми протиправної поведінки. 



52. Спостереження як метод соціальної психології. 

53. Проблема конфлікту в соціальній психології. 

54. Особистість: визначення та структура. 

55. Суть поняття «спілкування». 

56. Суть соціометрії як методу соціальної психології. 

57. Керівництво та лідерство. Спільні риси та відмінності. Типи лідерів. 

58. Соціально-психологічні дослідження у сфері маркетингу та реклами. 

59. Соціально-психологічні дослідження в трудових колективах. 

60. Співвідношення понять індивід, особистість, індивідуальність. 

61. Соціально-психологічна сутність конфлікту. 

62. Соціально-психологічний аналіз комунікативних процесів. 

63. Поняття про соціальну роль в соціальній психології, види соціальних ролей. 

64. Соціометрія: сутність, характеристика, можливості застосування в практиці роботи з 

людьми. 

65. Експеримент як метод соціальної психології: визначення, шляхи застосування. 

66. Діяльність опосередкування структури та змісту міжособистісних стосунків. 

67. Спілкування: психологічна сутність та види. 

68. Структура ділових взаємовідносин. 

 

8.7. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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