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І.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми соціальної психології» – 

вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки  

 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми соціальної психології» належить до 

вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки, вивчення якої передбачено за 

освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітнього ступеня – магістр. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Вивчення закономірностей і механізмів виникнення, функціонування і вияву 

реальності, яка формується у процесі суб’єктивного відображення людиною об’єктивних 

соціальних відносин і соціальних спільностей. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Створення умов для засвоєння студентами знань щодо соціально-психологічних 

феноменів, їх закономірностей та механізмів, для вироблення вмінь застосування знань в 

професійній діяльності, а також для формування готовності студентів самостійно пізнавати, 

аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і 

соціальний світ. 

 

Основні завдання 

1. Розв’язання загально-наукових проблем, пов’язаних із формуванням знань про 

соціально-психологічну реальність, поясненням процесу суб’єктивного відображення 

об’єктивної дійсності, розробленням соціально-психологічних концепцій про взаємодію 

між людьми та соціальними спільностями, методологію, методи, способи соціально-

психологічних досліджень; 

2. Вивчення проблем, пов’язаних зі змінами соціально-психологічної реальності, 

аналізом шляхів і засобів впливу на механізми її становлення, розвитку та функціонування; 

3. Теоретичне осмислення місця і ролі людини, що розвивається у суспільстві, яке 

також змінюється; виявлення конкретних соціально-психологічних характеристик 

особистості, найпоширеніших її соціально-психологічних типів, комунікативних програм 

поведінки; 

4. Дослідження відносин і спілкування, у тому числі в екстремальних і конфліктних 

умовах, а також у зв’язку з утвердженням у соціумі нової системи цінностей і форм 

власності; 

5. Вироблення теоретичних основ соціально-психологічної діагностики, 

консультування та надання допомоги. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вибіркова навчальна дисципліна «Актуальні проблеми соціальної психології» 

пов'язана з курсами «Соціально-психологічна адаптація», «Актуальні проблеми 

психодіагностики», «Психологія розвитку та вікова психологія». 

 

Вимоги до знань і умінь 

Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціальної психології» 

передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він 

повинен: 

а) знати: 

закономірності формування та зміни соціальних настанов; вплив соціальної ролі на 

особистість; 



теорії когнітивної відповідності (Фестінгер; Ньюком; Хайдер), теорії соціальної 

ідентичності Г. Теджфела і самокатегорізації Дж. Тернера; концепції «можливої соціальної 

ідентичності М. Сіннірелли»; теорії соціальних уявлень С. Московічі; 

соціально-психологічні механізми формування особистості, формування та зміни 

соціальних настанов; позитивної Я-концепції; розвитку когнітивного стилю. 

б) вміти: 

оволодіти вміннями використовувати наукову методологію для аналізу конкретної 

дослідницької проблеми, а також для практичної діагностики соціальних організацій; 

аналізувати поняття соціально-психологічних властивостей; соціально-

психологічної компетентності особистості; когнітивного стилю; ціннісних орієнтацій; 

розкрити закономірності формування та зміни соціальних настанов; впливу 

соціальної ролі на особистість; 

рефлексувати свої соціально-психологічні властивості, розвивати соціально-

психологічну компетентність, удосконалювати стиль виконання головних соціальних 

ролей, запобігати маніпулятивному впливу на власні настанови; 

обирати і застосовувати валідні та надійні методи наукового дослідження та доказові 

методики і техніки практичної діяльності; 

самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з 

елементами наукової новизни та практичної значущості. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 модулі 

Форми контролю: поточний контроль, залік 

 

 

 

 

 



ІІ. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі знань: 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

«Актуальні проблеми соціальної 

психології» – вибіркова дисципліна 

професійної підготовки 

Код та назва спеціальності: 

053 «Психологія» 

Освітній ступінь: 

Магістр 

Спеціалізація:  

- 

 

Курс: 1 

Семестр: 2 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, складання схем, діаграм, 

таблиць, розв’язування кросвордів тощо  

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

студента 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІР) 

4 120 6 4 2 114 - 

Кількість 

тижневих годин 

Вид контролю 

 Залік 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 Курс__1 ___ Семестр____2__ Кількість годин, з них:  

№  

Всього годин у семестрі_____120__ 

 

Теми 

лек 

ції 

(Л) 

семі 

нар. 

зан. 

(СЗ) 

прак.

лаб. 

зан. 

(ПЗ 

ЛЗ) 

інд.-

конс 

роб. 

(ІКР 

сам. 

роб. 

студ.(

СРС) 

фор 

ма 

конт 

ролю 

при 

міт

ка 

 Змістовий модуль І. Соціальна психологія як наука . 

1.  Предмет та завдання соціальної 

психології 

2    6 СР  

2. Соціальна психологія як явище     6 У, 

СР 

 

3. Предмет та методи соціальної 

психології як науки 

    6 У, 

СР 

 

 Змістовий модуль ІІ. Проблема особистості в соціальній психології 

4. Поняття особистості. Співвідношення 

понять «особистість», «індивід» та 

«індивідуальність» 

    6 У, 

СР 

 

5. Проблема становища особистості в 

групі 

    6 У,Т, 

СР 

 

6. Механізм соціальної регуляції 

поведінки особистості. 

    6 У, 

СР 

 

7.  Теоретичні напрямки дослідження 

процессу соціалізації особистості 

    6 СР  

8. Проблема стадійності процесу 

соціалізації. 

    6 СР, 

ПК 

 



 Змістовий модуль ІІІ. Соціально-психологічна характеристика спілкування 

9. Соціально-психологічна специфіка 

спілкування 

2    6 СР,

У 

 

10.  Основні характеристики спілкування     6 СР  

11. Міжособистісна комунікація      6 СР,Т  

12. Моделі комунікації     6 СР,

У 

 

13. Вербальна та невербальна комунікація     6 СР  

 Змістовий модуль ІV. Основні проблеми та напрямки прикладної соціальної 

психології 

14. Феномен групи з погляду соціальної 

психології 

    6 СР,

У 

 

15. Динамічні характеристики малої групи     6 СР  

16. Психологія великих соціальних груп та 

масових явищ 

    6 СР,

У 

 

17. Соціальна психологія міжгрупових 

відносин 

    6 СР,

У 

 

18. Загальна характеристика прикладної 

соціальної психології 

    6 СР,

ПК 

 

19. Основні сфери застосування 

прикладної соціальної психології 

 2   6 СР,Т  

 Всього 4 2   114   

 

Форми контролю: усне опитування – У 

                               контрольні роботи – КР 

                               перевірка конспектів – ПК 

                               перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

                               тестування – Т 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль І. Соціальна психологія як наука 

 

Тема 1. Предмет та завдання соціальної психології 

 

Соціальна психологія як галузь психологічних знань та як навчальна дисципліна. 

Предмет соціальної психології. Методологічні основи і становлення соціальної психології. 

Зв’язок науки соціальної психології з іншими дисциплінами 

 

Тема 2. Соціальна психологія як явище 

 

Ефект соціальності та його виявлення в психічних феноменах .Форми існування 

соціально-психологічних явищ 

 

Тема 3. Предмет та методи соціальної психології як науки 

 

Передумова виникнення та розвитку соціальної психології як науки. Предмет 

соціальної психології як науки. Методологія та методи дослідження в соціальній 

психології. Методи емпіричного дослідження. Спеціалізовані соціально-психологічні 

методи. Лабораторний експеримент. Метод соціометричних вимірювань. Контент аналіз. 

 

Змістовий модуль ІІ. Проблема особистості в соціальній психології 

 

Тема 4. Поняття особистості. Співвідношення понять «особистість», «індивід» 

та «індивідуальність» 

 

Поняття «особистість». Поняття соціального типу і соціального характеру 

особистості. Співвідношення понять «особистість», «індивід» та «індивідуальність» 

 

Тема 5. Проблема становища особистості в групі 

 

Проблема типології особистості в соціально-психологічній науці. Перехідні 

соціальні типи особистості. Соціальний тип і соціальна зрілість особистості. Взаємозв’язок 

соціального й індивідуального в людині. Індивідуальність особистості. 

 

Тема 6. Механізм соціальної регуляції поведінки особистості 

 

Поняття соціальної регуляції особистості. Види та форми соціальної регуляції 

особистості 

 

Тема 7. Теоретичні напрямки дослідження процесу соціалізації особистості 

 

Основні теоретичні напрямки дослідження процесу соціалізації особистості. 

Визначення поняття «соціалізація». Система понять «соціалізація», «соціальний розвиток», 

«формування особистості», «виховання», «соціалізованість», «ресоціалізація» у теорії 

соціалізації особистості. 

 

Тема 8. Проблема стадійності процесу соціалізації 

 



Концепція стадійності Ж. Піаже. Проблема стадійності розвитку людини в науці. 

Концепція стадій розвитку особистості в психоаналізі. Теорія стадій розвитку особистості в 

культурно-історичній теорії. Основні закони розвитку дитини за Л. Виготським. Вікова 

періодизація Д. Ельконіна. Концепція Д. Фельдштейна. Концепція критичних періодів і 

криз в розвитку особистості. „Теорія подій” про вікові періоди особистості. Сензитивні 

періоди розвитку особистості. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Соціально-психологічна характеристика спілкування 

 

Тема 9. Соціально-психологічна специфіка спілкування 

 

Спілкування як феномен соціальної психології. Соціально-психологічна специфіка 

спілкування. Особистість у контексті спілкування. 

 

Тема 10. Основні характеристики спілкування 

 

Структура спілкування. Функції спілкування. Види спілкування. Стратегії 

спілкування. 

 

Тема 11. Міжособистісна комунікація 

 

Сутність комунікативної сторони спілкування. Мовлення як основний засіб 

спілкування. Монологічне та діалогічне мовлення. Мовленнєвий етикет. Суттєві 

особливості процесу слухання як виду мовленнєвої діяльності. 

 

Тема 12. Моделі комунікації 

 

Типи комунікації. Форми та види комунікації. Моделі комунікації в різних галузях.  

 

Тема 13. Вербальна та невербальна комунікація 

 

Структура вербальної комунікації. Структура невербальної комунікації. Подібність і 

відмінність вербальної і невербальної комунікацій. Переконуюча комунікація. Роль 

невербальної комунікації під час переговорів. 

 

Змістовий модуль ІV. Основні проблеми та напрямки прикладної соціальної 

психології 

 

Тема 14. Феномен групи з погляду соціальної психології 

 

Соціальна спільність і соціальна група. Соціально-психологічні параметри, 

характеристики та ознаки групи. Параметри, що характеризують групу як цілісність. 

 

Тема 15. Динамічні характеристики малої групи 

 

Групова динаміка. Концепції і моделі розвитку малої групи. Нормативний вплив у 

групі. Керівництво і лідерство у малих групах. 

 

Тема 16. Психологія великих соціальних груп та масових явищ 

 



Загальна характеристика великих соціальних груп. Класифікація великих соціальних 

груп. Загальні ознаки великих соціальних груп. Структура психології великих соціальних 

груп. Методи дослідження психології великих соціальних груп. 

 

Тема 17. Соціальна психологія міжгрупових відносин 

 

Розвиток соціально-психологічних уявлень про міжгрупові відносини. Специфіка 

міжгрупової взаємодії та міжгрупового сприймання.  

 

Тема 18. Загальна характеристика прикладної соціальної психології 

 

Особливості прикладної соціальної психології. Предмет і завдання прикладної 

соціальної психології. Особливості прикладних досліджень у соціальній психології 

 

Тема 19. Основні сфери застосування прикладної соціальної психології 

 

Прикладна соціальна психологія у сфері економіки і виробництва. Прикладна 

соціальна психологія у сфері політики. Прикладна соціальна психологія і управління. 

Прикладна соціальна психологія у сфері освіти і науки. Прикладна соціальна психологія і 

охорона здоров'я. Прикладна соціальна психологія і сім'я. Прикладна соціальна психологія 

у правовій сфері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 

Тема 1: Предмет та завдання соціальної психології 

 

Мета лекції – розглянути сутність соціальної психології як галузі психологічних знань та 

як навчальної дисципліни, визначити предмет та методи соціальної психології 

 

План лекції: 

1. Соціальна психологія як галузь психологічних знань та як навчальна 

дисципліна. 

2. Предмет соціальної психології.  

3. Методологічні основи і становлення соціальної психології.  

4. Зв’язок науки соціальної психології з іншими дисциплінами 

 

Опорні поняття: психологія, психологічні знання, соціальна психологія, предмет 

соціальної психології, формування соціальної психології, роль соціальної психології. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

Тема 2: Соціально-психологічна специфіка спілкування 

 

Мета лекції – розглянути соціально-психологічна специфіка спілкування 

 

План лекції: 

1. Спілкування як феномен соціальної психології.  

2. Соціально-психологічна специфіка спілкування.  

3. Особистість у контексті спілкування. 

 

Опорні поняття: особистість, міжособистісні ролі, міжособистісні стосунки, 

стосунки в групах, спілкування, комунікація 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

 

 

 



V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Заняття 1. Тема: Основні сфери застосування прикладної соціальної психології 

1. Прикладна соціальна психологія у сфері економіки і виробництва.  

2. Прикладна соціальна психологія у сфері політики.  

3. Прикладна соціальна психологія і управління.  

4. Прикладна соціальна психологія у сфері освіти і науки.  

5. Прикладна соціальна психологія і охорона здоров'я.  

6. Прикладна соціальна психологія і сім'я.  

7. Прикладна соціальна психологія у правовій сфері. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 
 

  



VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Частина курсу «Актуальні проблеми соціальної психології» виноситься на 

самостійне вивчення. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути 

вміння студентів самостійно мислити та застосовувати теоретичні знання на практиці.  

Самостійна робота студентів полягає у вивченні навчально-методичної літератури, 

окремих питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем навчальних завдань в позаурочний 

час. 

Форми навчальних завдань. 

Складання конспекту і письмової відповіді на запитання. Навчальні завдання 

виконуються у окремому зошиті і перевіряються підчас семінарських занять. В зошиті слід 

акуратно, без скорочення слів виконати всі навчальні завдання. 

За бажанням студент може підготувати реферат на одну із запропонованих тем. 

 

Тема 1: Предмет та завдання соціальної психології 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Соціальна психологія як галузь психологічних знань та як навчальна дисципліна. 

2. Предмет соціальної психології.  

Контрольні питання: 

1. Визначте роль та завдання соціальної психології 

2. Назвіть предмет соціальної психології 

 

Тема 2: Соціальна психологія як явище 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Ефект соціальності та його виявлення в психічних феноменах . 

2. Форми існування соціально-психологічних явищ 

Контрольні питання: 

1. Назвіть ефект соціальності та його виявлення в психічних феноменах . 

2. Які є форми існування соціально-психологічних явищ? 

 

Тема 3: Предмет та методи соціальної психології як науки 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Передумова виникнення та розвитку соціальної психології як науки.  

2. Методологія та методи дослідження в соціальній психології.  

3. Методи емпіричного дослідження.  

Контрольні питання: 

1. Назвіть передумова виникнення та розвитку соціальної психології як науки.  

2. Які ви знаєте методи емпіричного дослідження? 

 

Тема 4: Поняття особистості. Співвідношення понять «особистість», «індивід» 

та «індивідуальність» 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Поняття соціального типу і соціального характеру особистості.  

2. Співвідношення понять «особистість», «індивід» та «індивідуальність» 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняття соціального типу і соціального характеру особистості.  

2. Охарактеризуйте співвідношення понять «особистість», «індивід» та 

«індивідуальність» 

 

Тема 5: Проблема становища особистості в групі 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Соціальний тип і соціальна зрілість особистості.  



2. Взаємозв’язок соціального й індивідуального в людині.  

3. Індивідуальність особистості. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю соціальний тип і соціальна зрілість особистості 

2. Який існує взаємозв’язок соціального й індивідуального в людині? 

3. Що таке індивідуальність особистості? 

 

Тема 6: Механізм соціальної регуляції поведінки особистості 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Поняття соціальної регуляції особистості.  

2. Види та форми соціальної регуляції особистості 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю соціальної регуляції особистості 

2. Назвіть Види та форми соціальної регуляції особистості 

 

Тема 7: Теоретичні напрямки дослідження процесу соціалізації особистості 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Визначення поняття «соціалізація».  

2. Система понять «соціалізація», «соціальний розвиток», «формування 

особистості», «виховання», «соціалізованість», «ресоціалізація» у теорії соціалізації 

особистості. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю «соціалізація».  

2. Назвіть співвідношення понять «соціалізація», «соціальний розвиток», 

«формування особистості», «виховання», «соціалізованість», «ресоціалізація» 

 

Тема 8: Проблема стадійності процесу соціалізації 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Концепція стадійності Ж. Піаже.  

2. Теорія стадій розвитку особистості в культурно-історичній теорії.  

Контрольні питання: 

1. В чому полягає суть концепції стадійності Ж. Піаже.  

2. Назвіть стадії розвитку особистості в культурно-історичній теорії 

 

Тема 9: Соціально-психологічна специфіка спілкування 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Спілкування як феномен соціальної психології.  

2. Соціально-психологічна специфіка спілкування.  

3. Особистість у контексті спілкування. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю спілкування 

2. В чому полягає соціально-психологічна специфіка спілкування? 

3. Яка роль особистості в контексті спілкування? 

 

Тема 10: Основні характеристики спілкування 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Структура спілкування.  

2. Функції спілкування.  

3. Види спілкування.  

4. Стратегії спілкування. 

Контрольні питання: 

1. Що включає в себе структура спілкування? 



2. Які існують функції спілкування? 

3. Назвіть види спілкування. 

4. Які є стратегії спілкування? 

 

Тема 11: Міжособистісна комунікація 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Сутність комунікативної сторони спілкування.  

2. Мовлення як основний засіб спілкування.  

3. Монологічне та діалогічне мовлення.  

4. Мовленнєвий етикет.  

Контрольні питання: 

1. В чому полягає сутність комунікативної сторони спілкування? 

2. Розкрийте процес мовлення як основний засіб спілкування 

3. Яка роль монологічного та діалогічного мовлення? 

4. В чому проявляється мовленнєвий етикет? 

 

Тема 12: Моделі комунікації 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Типи комунікації.  

2. Форми та види комунікації.  

3. Моделі комунікації в різних галузях.  

Контрольні питання: 

1. Назвіть типи комунікації 

2. Які є форми та види комунікації? 

3. Які існують моделі комунікації в різних галузях? 

 

Тема 13: Вербальна та невербальна комунікація 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Структура вербальної комунікації.  

2. Структура невербальної комунікації.  

3. Подібність і відмінність вербальної і невербальної комунікацій.  

4. Переконуюча комунікація.  

5. Роль невербальної комунікації під час переговорів. 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте структуру вербальної та невербальної комунікації 

2. У чому полягає подібність і відмінність вербальної і невербальної комунікацій.  

3. Що таке переконуюча комунікація? 

4. Яка Роль невербальної комунікації під час переговорів? 

 

Тема 14: Феномен групи з погляду соціальної психології 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Соціальна спільність і соціальна група.  

2. Соціально-психологічні параметри, характеристики та ознаки групи. 

3. Параметри, що характеризують групу як цілісність. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттям соціальна спільність і соціальна група.  

2. Назвіть параметри, що характеризують групу як цілісність. 

 

Тема 15: Динамічні характеристики малої групи 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Групова динаміка.  

2. Концепції і моделі розвитку малої групи.  



3. Нормативний вплив у групі.  

4. Керівництво і лідерство у малих групах. 

Контрольні питання: 

1. В чому полягає суть групової динаміки? 

2. Які існують концепції і моделі розвитку малої групи? 

3. Чи тотожні поняття керівництво та лідерство та їх роль у малій групі. 

 

Тема 16: Психологія великих соціальних груп та масових явищ 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Загальна характеристика великих соціальних груп.  

2. Класифікація великих соціальних груп.  

3. Загальні ознаки великих соціальних груп.  

4. Структура психології великих соціальних груп.  

5. Методи дослідження психології великих соціальних груп. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю велика соціальна група 

2. Назвіть класифікацію великих соціальних груп 

3. Перелічіть загальні ознаки великих соціальних груп.  

4. Які є методи дослідження психології великих соціальних груп. 

 

Тема 17: Соціальна психологія міжгрупових відносин 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Розвиток соціально-психологічних уявлень про міжгрупові відносини. 

2. Специфіка міжгрупової взаємодії та міжгрупового сприймання.  

Контрольні питання: 

1. В чому полягає суть між групових відносин? 

2. Охарактеризуйте специфіку міжгрупової взаємодії та міжгрупового сприймання.  

 

Тема 18: Загальна характеристика прикладної соціальної психології 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Особливості прикладної соціальної психології.  

2. Предмет і завдання прикладної соціальної психології.  

3. Особливості прикладних досліджень у соціальній психології 

Контрольні питання: 

1. Які існують особливості прикладної соціальної психології? 

2. Назвіть предмет і завдання прикладної соціальної психології.  

3. В чому полягають особливості прикладних досліджень у соціальній психології? 

 

Тема 19: Основні сфери застосування прикладної соціальної психології 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Прикладна соціальна психологія у сфері економіки і виробництва.  

2. Прикладна соціальна психологія у сфері політики.  

3. Прикладна соціальна психологія і управління.  

4. Прикладна соціальна психологія у сфері освіти і науки.  

Контрольні питання: 

1. Назвіть основні сфери застосування прикладної соціальної психології 

 

  



VII. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота – це форма організації навчальної роботи 

викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для 

виявлення і розвитку індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-

діяльнісного підходу. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться з метою посилення мотивації 

студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі.  

Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі 

студентами є розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною 

індивідуалізацією та урахуванням його психологічних особливостей і академічної 

успішності, що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця. 

Провідним напрямком в індивідуалізації освіти є диференціація допомоги в 

навчанні, яка полягає не в спрощенні завдань для менш підготовлених студентів, а в 

обсягах і характері викладача. Тобто, для менш підготовлених студентів необхідні більш 

детальні роз’яснення та рекомендації щодо виконання необхідних завдань, більш детальний 

контроль їхньої роботи. Що стосується більш підготовлених студентів, це має бути робота, 

спрямована на створення умов для поглиблення їх знань та розвитку творчих здібностей.  

Види індивідуально-консультативної роботи можна виділити на основі її місця в 

процесі навчання і характеру навчальної діяльності студента: 

- за завданням навчального процесу: мотивуючий, навчаючий, контролюючий; 

- за характером навчальної діяльності студентів: репродуктивний, 

продуктивний, творчий. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться у вигляді індивідуальних занять 

та консультацій. 

Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їхньої 

підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні заняття 

проводяться у формі діалогу з різних навчальних проблем, евристичної бесіди, тренінгу, 

перевірки виконання завдань з самостійної роботи, екскурсій, наукових гуртків, а також 

написання рефератів.  

Консультація – це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з метою 

отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для 

пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитись для групи чи потоку студентів, 

залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань пов’язаних з виконанням 

індивідуальних завдань чи з теоретичних питань навчальної дисципліни. Проведення 

викладачем консультацій фіксується у спеціальному журналі, що знаходиться на кафедрі.  

 

 

VIIІ. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

З метою активізації процесу навчання передбачено застосування прямих (лекції, 

семінарські заняття) та непрямих методів навчання. Передбачено застосування проблемних 

лекцій, дискусій, написання індивідуальних завдань, що носять дослідницький характер, 

розв’язання тестів, складання термінологічних кросвордів, написання психологічних 

диктантів.  

 



IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Організація процесу навчання студентів з навчальної дисципліни «Практика 

індивідуальних психологічних консультацій» повинна стимулювати студентів наполегливо 

і систематично вчитися. 

При розробці критеріїв системи оцінювання якості навчання  враховується 3 основні 

компоненти: 

 рівень знань; 

 навики самостійної роботи; 

 індивідуальна науково-дослідна робота. 

Рівень знань: береться до уваги: 

- глибина і міцність знань; 

- рівень мислення; 

- вміння синтезувати знання по окремих темах; 

- вміння складати розгорнутий план відповіді; 

- давати точні формулювання; 

- правильно користуватись понятійним апаратом; 

- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу). 

Навики самостійної роботи: 

- навики пошуку необхідної літератури; 

- орієнтація в потоці інформації; 

- навики ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту) 

Індивідуальна науково-дослідна робота: 

- навики науково-пошукової роботи (написання наукових статей, виконання реферату, 

виступи, тощо). 

Об'єктивна оцінка рівня знань студентів вимагає: 

 постійного контролю відвідування навчальних занять кожним студентом; 

 проведення систематичного поточного контролю знань на семінарських заняттях; 

 належної організації проведення консультацій та екзамену.  

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Робота на 

семінарському занятті 

35 1 5 1  5 1  5  2 10 2  10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

15 1  1 5 1  1 5 1 5 

Залік 25           

Разом   10  15  10  25  25 

Максимальна кількість 

балів: 

100           

 

 

 



Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 

 

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, группового тиску. 

11. Поняття соціальної установки (аттітюду). Механізм формування соціальної установки. 

12. Поняття соціалізації в соціальній психології. 

13. Соціально-психологічні системи підготовки та прийняття группового рішення. 

14. Значення групових і суспільних норм у процесі соціалізації. 

15. Функції соціальних установок у регуляції соціальної поведінки особистості. 

16. Поняття про референтні групи та його використання в житті людини. 

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 в 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. Левіном. 

31. Механізми, інститути, етапи соціалізації. 

32. Методи підвищення ефективності прийняття рішень «брей-стормінг», «синектика» 

тощо. 

33. Становище особистості в 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 в 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. Перспективна сторона спілкування. Міжособистісне сприйняття в 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. Інтерактивна сторона 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 в процесі спілкування. 

60. Методи соціальної психології, їхня 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-психологічні вивчення малих груп. Суть соціометрії. 

68. Феномени групової свідомості: конформність, конформізм, нонконформізм. 

69. Проблема діагностики профілактики та вирішення конфліктів. 

70. Система міжособистісних стосунків у малій групі. 

71. Система міжособистісних стосунків у групі. 

72. Пікетування як метод соціальної психології. 

73. Соціально-психологічні проблеми сім’ї та сімейних відносин. 

74. Міжособистісні сприйняття в процесі спілкування. 

75. Суть методу узагальнення незалежних характеристик. 

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

77. Соціально-психологічні проблеми протиправної поведінки. 

78. Проблема конфлікту в соціальній психології. 

79. Суть соціометрії як методу соціальної психології. 

80. Керівництво і лідерство. Спільні риси та відмінності. Типи лідерів. 

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

82. Соціально-психологічні дослідження в трудових колективах. 

83. Соціально-психологічна суть конфлікту. 

84. Поняття про соціальну роль у соціальній психології, види соціальних ролей. 

85. Соціологія: суть, характеристика, можливості застосування в практиці роботи з людьми. 

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

87. Діяльнісне опосередкування структури та змісту міжособистісних стосунків (за А. В. 

Петровським). 

88. Структура ділових взаємовідносин. 

 

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. 
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