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1. ДИСЦИПЛІНА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

1. Соціальна психологія 

 
2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні та методологічні засади соціальної психології  

Соціальна пихологія як наука. Взаємодія між людьми та її психологічне 

відображення як основа предмету соціальної психології. Основні підходи до 

вивчення соціальної психології. Предмет соціальної психології. 

Соціальна психологія та інші галузі психологічних знань (загальна, 

вікова, педагогічна, юридична психологія тощо). Соціальна психологія та 

соціологія.  

Основні завдання соціальної психології у сучасному суспільстві. Роль 

соціальної психології у професійній діяльності психолога.  

Загальна характеристика методів соціальної психології. Роль 

діагностичних методів у соціальній психології. Особливості застосування 

консультативних та корекційних методів у соціальній психології. 

Історія розвитку соціально-психологічної теорії. Зародження соціально-

психологічної думки в античній філософії. «Соціоцентрична традиція» 

Платона. Погляди Аристотеля на людину як соціальну істоту. 

Соціально-психологічні погляди в епоху Відродження та Просвітництва. 

Концепція «психології народів» М. Лацаруса, Г. Штейнталя, В. Вундта. 

Концептуальна побудова «психології мас» у працях Г. Тарда, Г. Лебона, С. 

Сігеле.  

Виникнення та становлення соціальної психології як науки. Концепція 

нормативного порядку. Класична та неокласична теорії організації. Теорія 

організації та управління Ф. Тейлора. Неокласична концепція організацій 

(теорія людських відносин) Е. Мейо. Хотторнські експерименти. Поняття 

«первинна група» Ч. Кулі. 

Експериментальний етап у розвитку соціальної психології. 

Екпериментальні дослідження Ф. Оллпорта, В. Меде. «Теорія поля» К. Левіна. 

Основні теоретичні парадигми сучасної західної соціальної психології. 

Психоаналітична, когнітивна, біхевіористська, гуманістична соціально-

психологічні теорії. Інтеракціонізм.  

Розвиток соціальної психології у Радянському Союзі і в Україні. 

Психологічний підхід П. Блонського, К. Корнілова. Соціально-психологічні 

погляди В. Бехтерєва. Дослідження проблем колективу та психологічного 

впливу А. Макаренком. Розвиток соціальної психології у працях Б. Паригіна, 

Є. Кузьміна, К. Платонова, В. Казміренка, Я. Коломінського та ін. 
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Тема 2. Проблема особистості в соціальній психології 

Поняття особистості. Співвідношення категорій «особистість», «індивід» 

та «індивідуальність».  

Соціально-психологічна структура особистості. Статична структура: 

загальнолюдське, соціально-специфічне та індивідуально-неповторне в 

особистості. Соціальні ролі, соціальні норми, символи, засвоєння соціального 

досвіду, самосвідомість особистості. Динамічна структура: моделі й 

еквіваленти. Поняття психічного настрою особистості.  

Соціалізації особистості: поняття, інститути та механізми. Формування 

самосвідомості в процесі соціалізації. Значення групових та суспільних норм. 

Специфіка соціально-психологічного вивчення особистості. Духовний 

потенціал особистості.  

Використання соціально-психологічних знань про особистість у 

професійній діяльності психолога. 

Соціальні установки особистості. Поняття установки у загальній та 

соціальній психології. Історія вивчення проблеми соціальної установки 

особистості (аттитюду). Механізми соціальної регуляції поведінки особистості. 

Ціннісні орієнтації, спрямованість, позиції особистості.  

Структура атитюду. Емоційний, когнітивний та поведінковий компоненти 

соціальних установок. Ієрархічна структура соціальної установки за концепції 

В. О. Ядова. Функції атитюдів і регуляція соціальної поведінки особистості. 

Ефект Лап’єра.  

Чинники, що впливають на формування соціальних установок. Закон змін 

соціальних установок (їх формування, закріплення, трансформації). Мотиви 

соціальної поведінки. Моделі просоціальної мотивації. 

Соціально-психологічна характеристика особистості з девіантною 

поведінкою. Поняття девіантної поведінки. Відмінність девіантної поведінки 

від аномальної, пов’язаної з патологією мозку, та делінквентної. Концепції 

девіантної поведінки: біогенетичні, соціологізаторські, «соціальної 

дезорганізації», «соціальної аномії», «множинних факторів». 

Деформація соціальних відносин як джерело девіантної поведінки. 

Соціально-психологічні особливості особистості з девіантною поведінкою. 

Типологія особистості з девіантною поведінкою. Види девіантної поведінки.  

 

Тема 3. Соціальна психологія спілкування 

Психологічна сутність та структура спілкування. Розвиток спілкування в 

онтогенезі. Спілкування як форма вияву активності особистості.  

Спілкування як обмін інформацією, як комунікативний процес. 

Вербальна комунікація. Значення комунікативних властивостей людської мови. 

Проблема тезаурусу. Засоби комунікації. Поняття та характеристика 

невербальних засобів спілкування. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні 

системи знаків. Просторово-часова система організації комунікативного 

процесу. Бар’єри спілкування. 

Інтерактивна сторона спілкування: спілкування як обмін діями, як 

взаємодія. Компоненти процесу взаємодії. Види взаємодії. 
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Перцептивна сторона спілкування: спілкування як взаєморозуміння та 

взаємопізнання людей. Роль міжособистісного сприйняття в процесі 

спілкування. Функції, психологічні механізми, ефекти соціальної перцепції. 

Психологічні засоби впливу в процесі спілкування (переконання, 

зараження, навіювання, наслідування та ін.).  

Соціально-психологічна характеристика конфліктів. Конфлікт як 

соціально-психологічний феномен. Поняття конфлікту. Характеристика 

основних видів конфліктів: внутрішньоособистісних, міжособистісних, 

особистісно-групових, міжгрупових. 

Соціально-психологічна структура конфліктів. Визначення предмету 

конфлікту, умов його перебігу, образів конфліктних ситуацій, можливих дій 

учасників конфлікту, результатів конфліктних дій. Динаміка конфлікту: 

латентна, демонстративна, батальна та завершальна фази. Стратегії поведінки в 

конфліктній ситуації. 

Загальний зміст управління конфліктом: прогнозування, запобігання, 

стимулювання, регулювання та вирішення. Діагностика конфліктів. Методики 

психокорекції та психотерапії конфліктів. Методи підтримки співробітництва в 

конфлікті: згода, практична емпатія, збереження репутації, взаємодоповнення, 

виключення соціальної дискримінації. 

 

Тема 4.  Проблема малої групи в соціальній психології. 

Поняття малої групи в соціальній психології. Соціально-психологічне 

дослідження малих груп: соціологічний напрямок (Е. Мейо), школа «групової 

динаміки» (К. Левін), соціометричний напрямок (Дж. Морено).  

Класифікація малих груп: первинні та вторинні. Формальні та 

неформальні групи, групи членства та референтні групи. Структура малих 

соціальних груп. Мікрогрупи. Значення різних типів малих груп для 

детермінації поведінки особистості. 

Динамічні процеси в малій групі. Проблема розвитку та динаміки малої 

групи. Поняття та процеси групової динаміки. Механізми групової динаміки: 

розв’язання внутрішньогрупових суперечностей, «ідіосинкразичний» кредит, 

психологічний обмін. 

Утворення малої групи. Розвиток малої групи. Двовимірні та одновимірні 

моделі розвитку малої групи. Групові цілі. Залежність функціонування групи 

від розуміння (нерозуміння) цілі. Індивідуальні та групові рішення. Групові 

деформації.  

Нормативна поведінка в групі. Поняття про групові норми. Експерименти 

М. Шеріфа. Експерименти С. Аша. Феномен «групового тиску». 

Функції групових норм. Стійкість індивіда до дії нормативного впливу. 

Лонгітюдне дослідження Т. Ньюкома. 

Конформізм та конформність. Фактори, що впливають на конформну 

поведінку. Типи конформної поведінки: внутрішнє й зовнішнє 

підпорядкування. Рівні конформної поведінки: підпорядкування, ідентифікація 

та інтерналізація. 
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Наслідки відхилень індивіда від групових норм. Нонконформізм. 

Уніформізм. Вплив меншості на групу. Концепція референтних груп 

особистості.  

Групові структури. Поняття про групові структури. Соціометрична 

структура. Соціометричний статус особистості в групі. Проблема групової 

згуртованості. Індекс згуртованості групи. 

Комунікативна структура малої групи. Позиції центральні та 

периферичні. Дослідження ефективності діяльності групи залежно від 

центральності структури.  

Лідерство і керівництво в малих групах. Поняття лідерства та керівництва 

в соціальній психології. Відмінності між функціями лідера та керівника. 

Основні психологічні концепції лідерства («теорія рис», ситуаційна теорія 

лідерства, синтетична теорія лідерства).  

Типологія лідерства за Б. Паригіним. Типи лідерів за Л. Уманським. 

Експериментальне дослідження стилю лідерства в школі «групової динаміки» 

К. Левіна. Характеристика авторитарного, демократичного та ліберального 

стилів лідерства та керівництва. Двовимірна модель стилю керівництва Р. 

Лайкерта. 

Соціально психологічна характеристика соціальних організацій  

(колективів). Поняття, ознаки, види соціальних організацій. Колектив як 

різновид соціальної організації. Психологічна структура колективу. 

Характеристика основних соціально-психологічних явищ, спрямованих на 

інтеграцію колективу (колективні проблеми, інтереси, цілі, настрої, традиції, 

звичаї, та ін.).  

Соціально-психологічні явища, які призводять до диференціації 

колективів (конкуренція, мікрогрупи та ін.). Соціально-психологічний клімат 

колективу. Проблема згуртованості колективу, психологічної сумісності його 

членів. 

 

Тема 5. Психологічні особливості великих соціальних груп. Психологія 

натовпу. 

Методологічні основи психологічного вивчення великих соціальних груп. 

Класифікація соціально-психологічних спільнот. Поняття та психологічні 

ознаки великих соціальних груп. 

Структура великої соціальної групи. Психічний склад великої соціальної 

групи. Соціальний характер. Соціальні звичаї, традиції, спосіб життя. 

Психологія суспільної думки. 

Поняття масової поведінки. Основні різновиди масової стихійної 

поведінки. Історія становлення проблеми масової активності в зарубіжній та 

вітчизняній науці. Поняття масової поведінки в теоріях Г. Лебона, Г. Тарда, 

С. Сігелє, З. Фрейда, Е. Фромма, В. Райха, В. Франкла, С. Московічі. Методи 

дослідження масової активності.  

Чинники, що детермінують виникнення масової стихійної поведінки. 

Психологічні чинники, що визначають суспільну небезпеку масової поведінки.  
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Чинники, що визначають формування натовпу. Типологія натовпу та 

соціально-психологічні особливості окремих його різновидів. Сутність 

агресивного натовпу, закономірності його функціонування. Склад агресивного 

натовпу та основні етапи його формування. Психологічна характеристика 

учасників натовпу.  

Психологія чуток. Інформаційні й експресивні характеристики чуток.  

 

Тема 6. Теоретичні та методичні засади прикладної соціальної 

психології 

Психологічна характеристика окремих прикладних напрямів соціальної 

психології (психологія сім’ї, психологія моди та реклами, психологія іміджу, 

психологія девіантної поведінки, етнопсихологія, політична психологія, 

екстремальна психологія та ін.).  

Прикладна соціальна психологія як соціальна діяльність. Відмінність 

понять «прикладна соціальна психологія», «соціальна робота», «соціальна 

допомога», «соціально-психологічна допомога». Предмет, структура та 

завдання прикладної соціальної психології. Напрями розвитку прикладної 

соціальної психології. Організаційні структури соціально-психологічних служб 

в Україні та за кордоном. 

Теоретико-методологічні та методичні проблеми соціально-психологічної 

діагностики. Організація соціально-психологічної діагностики: програмне 

забезпечення, організація та процедура проведення. Методи соціально-

психологічної діагностики: спостереження, експеримент, опитування, контент-

аналіз, апаратурні та нетрадиційні методи. Особливості діагностики конкретних 

соціально-психологічних явищ та соціально-психологічних характеристик 

особистості.  

Соціально-психологічне консультування. Програмно-цільовий підхід. 

Базові алгоритми продуктивного соціально-психологічного консультування. 

Основні етапи соціально-психологічного консультування. 

Поняття, сутність та структура соціально-психологічного впливу.  

Процедури, прийоми та техніки соціально-психологічного впливу.  

Використання методів саморегуляції та самопрограмування (аутотренінгу, 

трансцедентальної медитації, терапії руху тощо) з метою мобілізації та 

вдосконалення індивідуально-психологічних властивостей людини. Вивчення 

можливостей та розробка засобів зовнішніх (підпорогових) впливів на сферу 

несвідомого. Ефекти «віддзеркалювання» та «синхронії». Нейролінгвістичне 

програмування. Правила та принципи ефективної переконуючої інформації. 

Психологічний вплив групового тиску, групової поляризації. 

Практика використання соціальної психології у різних галузях 

суспільного життя.  

Організація та методика прикладного соціально-психологічного 

дослідження. Етапи підготовки та проведення дослідження. Методи соціально-

психологічної діагностики.  
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3. ВИМОГИ ЩОДО СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК 

ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Метою дисципліни «Соціальна психологія» є формування наукового 

світогляду в площині: визначення закономірностей спілкування і взаємодії між 

людьми, зв’язків між міжособистісними і суспільними відносинами, структури і 

функцій спілкування, а також його механізмів, соціальної психології груп, 

особливостей спілкування в реальних соціальних групах, внутрішньої динаміки 

груп та їх розвитку; соціальної психології особистості, механізмів її 

формування, впливу активності особистості на розвиток суспільних відносин; 

специфіки прикладних досліджень та реальних можливостей соціальної 

психології в формулюванні практичних рекомендацій, а також основних форм і 

способів соціально-психологічного впливу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна психологія» є 

розв’язання загальних наукових проблем, пов’язаних із формуванням знань про 

соціально-психологічну реальність, аналізом шляхів і засобів впливу на 

механізми її становлення, розвитку та функціонування; дослідження відносин і 

спілкування; впровадження теоретичних основ соціально-психологічної 

діагностики, консультування та надання допомоги. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

повинні: 

знати: 

- теоретико-методологічні засади соціальної психології, її місце в системі 

психологічних дисциплін; 

- понятійний апарат соціальної психології; 

- предмет, завдання та історію соціальної психології; 

- теоретичні та практичні аспекти соціальної психології особистості; 

- соціально-психологічний зміст, умови та засоби оптимізації 

спілкування;  

- природу та динаміку соціально-психологічних явищ у малих соціальних 

групах; 

вміти: 

- застосовувати отримані знання в практичній діяльності; 

- здійснювати соціально-психологічний аналіз соціалізації та розвитку 

особистості; 

- здійснювати вивчення соціально-психологічних явищ, виявляти 

чинники, що мають найбільший вплив на формування групових регуляторів 

індивідуальної та групової поведінки; 

- на основі вивчення процесу та особливостей спілкування розробляти 

рекомендації щодо його оптимізації. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Індивідуальна оцінка здобувача вищої освіти за теоретичну частину 

виводиться із оцінок за кожне питання білету і визначається:  

– при усних відповідях: 
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– повнота розкриття питання;  

– логіка викладення, культура мови;  

– вміння доводити думку та відстоювати власні позиції;  

– впевненість та переконливість; 

– аналітичні міркування, вміння робити порівняння та висновки; 

Особиста оцінка за кожне питання білету визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» у відповідності з 

«Положенням про організацію освітнього процесу в Національній академії 

внутрішніх справ» та оголошуються в день їх проведення після оформлення 

протоколу засідання екзаменаційної комісії. 
 

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ 

Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти.  

Атестація проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів з 

навчальної дисципліни «Соціальна психологія», яка передбачена навчальним 

планом підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 

«Психологія» в Національній академії внутрішніх справ. До проходження 

атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі вимоги 

навчального плану. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Складання атестації проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної 

комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності 

голови комісії. 

Атестація проводиться за білетами, складеними у повній відповідності до 

програм навчальних дисциплін. Атестація не повинна перевищувати 6 

академічних годин на день. 

Структура державного екзамену складається з двох елементів: аналізу 

теоретичних знань здобувачів та оцінки ступеню їх реалізації на прикладі 

практичних ситуативних завдань. 

Час на підготовку - 20 хвилин. Оцінка виставляється за кожне питання 

окремо, після чого виставляється загальна оцінка відповіді.  

Результати складання атестації визначаються оцінками «відмінно», 

«добре», «задовільно» і «незадовільно». Результати складання атестації 

оголошуються у цей же день після оформлення протоколу засідання 

екзаменаційної комісії. 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні атестації, а також про присвоєння випускнику відповідного ступеня 

вищої освіти та видання йому державного документа про освіту приймається 

екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, які приймали участь в засіданні. 

При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. 
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Всі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протокол 

вносяться оцінки, одержані на екзамені, записуються додаткові питання, що 

ставились здобувачеві, особливі думки членів комісії. 

Протокол підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які 

приймали участь у засіданні. Протокол зберігається у навчальних підрозділах 

НАВС. 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Соціальна пихологія як наука. Взаємодія між людьми та її 

психологічне відображення як основа предмету соціальної психології.  

2. Предмет соціальної психології. 

3. Соціальна психологія та інші галузі психологічних знань (загальна, 

вікова, педагогічна, юридична психологія тощо). Соціальна психологія та 

соціологія.  

4. Основні завдання соціальної психології у сучасному суспільстві. 

Роль соціальної психології у професійній діяльності психолога.  

5. Загальна характеристика методів соціальної психології. Роль 

діагностичних методів у соціальній психології. Особливості застосування 

консультативних та корекційних методів у соціальній психології. 

6. Історія розвитку соціально-психологічної теорії. Зародження 

соціально-психологічної думки в античній філософії. «Соціоцентрична 

традиція» Платона. Погляди Аристотеля на людину як соціальну істоту. 

7. Соціально-психологічні погляди в епоху Відродження та 

Просвітництва.  

8. Концепція «психології народів» М. Лацаруса, Г. Штейнталя, 

В. Вундта.  

9. Концептуальна побудова «психології мас» у працях Г. Тарда, 

Г. Лебона, С. Сігеле.  

10. Виникнення та становлення соціальної психології як науки.  

11. Концепція нормативного порядку.  

12. Класична та неокласична теорії організації. Теорія організації та 

управління Ф. Тейлора. Неокласична концепція організацій (теорія людських 

відносин) Е. Мейо.  

13. Хотторнські експерименти. Поняття «первинна група» Ч. Кулі. 

14. Експериментальний етап у розвитку соціальної психології. 

Екпериментальні дослідження Ф. Оллпорта, В. Меде. «Теорія поля» К. Левіна. 

15. Основні теоретичні парадигми сучасної західної соціальної 

психології. Психоаналітична, когнітивна, біхевіористська, гуманістична 

соціально-психологічні теорії. Інтеракціонізм.  

16. Розвиток соціальної психології у Радянському Союзі і в Україні.  
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17. Психологічний підхід П. Блонського, К. Корнілова. Соціально-

психологічні погляди В. Бехтерєва.  

18. Дослідження проблем колективу та психологічного впливу 

А. Макаренком.  

19. Розвиток соціальної психології у працях Б. Паригіна, Є. Кузьміна, 

К. Платонова, В. Казміренка, Я. Коломінського та ін. 

20. Поняття особистості. Співвідношення категорій «особистість», 

«індивід» та «індивідуальність».  

21. Соціально-психологічна структура особистості. Структура 

особистості: загальнолюдське, соціально-специфічне та індивідуально-

неповторне в особистості.  

22. Соціалізації особистості: поняття, інститути та механізми. 

Формування самосвідомості в процесі соціалізації.  

23. Використання соціально-психологічних знань про особистість у 

професійній діяльності психолога. 

24. Соціальні установки особистості. Поняття установки у загальній та 

соціальній психології.  

25. Історія вивчення проблеми соціальної установки особистості 

(аттитюду). Механізми соціальної регуляції поведінки особистості. Ціннісні 

орієнтації, спрямованість, позиції особистості.  

26. Структура атитюду. Емоційний, когнітивний та поведінковий 

компоненти соціальних установок.  

27. Ієрархічна структура соціальної установки за концепцією 

В. О. Ядова.  

28. Функції атитюдів і регуляція соціальної поведінки особистості. 

Ефект Лап’єра.  

29. Чинники, що впливають на формування соціальних установок. 

Закон змін соціальних установок (їх формування, закріплення, трансформації). 

Мотиви соціальної поведінки.  

30. Поняття девіантної поведінки. Відмінність девіантної поведінки від 

аномальної та делінквентної.  

31. Концепції девіантної поведінки: біогенетичні, соціологізаторські, 

«соціальної дезорганізації», «соціальної аномії», «множинних факторів». 

32. Деформація соціальних відносин як джерело девіантної поведінки. 

Види девіантної поведінки.  

33. Соціально-психологічні особливості особистості з девіантною 

поведінкою. Типологія особистості з девіантною поведінкою.  

34. Психологічна сутність та структура спілкування. Розвиток 

спілкування в онтогенезі. Спілкування як форма вияву активності особистості.  

35. Спілкування як обмін інформацією, як комунікативний процес.  

36. Вербальна комунікація. Значення комунікативних властивостей 

людської мови. Проблема тезаурусу.  

37. Поняття та характеристика невербальних засобів спілкування. 

Паралінгвістичні та екстралінгвістичні системи знаків. Просторово-часова 

система організації комунікативного процесу. Бар’єри спілкування. 
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38. Інтерактивна сторона спілкування: спілкування як обмін діями, як 

взаємодія. Компоненти процесу взаємодії. Види взаємодії. 

39. Перцептивна сторона спілкування: спілкування як взаєморозуміння 

та взаємопізнання людей. Роль міжособистісного сприйняття в процесі 

спілкування.  

40. Функції, психологічні механізми, ефекти соціальної перцепції. 

41. Психологічні засоби впливу в процесі спілкування (переконання, 

зараження, навіювання, наслідування та ін.).  

42. Конфлікт як соціально-психологічний феномен. Поняття конфлікту.  

43. Характеристика основних різновидів конфліктів: 

внутрішньоособистісних, міжособистісних, особистісно-групових, 

міжгрупових. 

44. Соціально-психологічна структура конфліктів. Визначення 

предмету конфлікту, умов його перебігу, образів конфліктних ситуацій, 

можливих дій учасників конфлікту, результатів конфліктних дій.  

45. Динаміка конфлікту: латентна, демонстративна, батальна та 

завершальна фази.  

46. Стратегії поведінки в конфліктній ситуації. 

47. Загальний зміст управління конфліктом: прогнозування, 

запобігання, стимулювання, регулювання та вирішення.  

48. Діагностика конфліктів. Методики психокорекції та психотерапії 

конфліктів.  

49. Методи підтримки співробітництва в конфлікті: згода, практична 

емпатія, збереження репутації, взаємодоповнення, виключення соціальної 

дискримінації. 

50. Поняття малої групи в соціальній психології. Соціально-

психологічне дослідження малих груп: соціологічний напрямок (Е. Мейо), 

школа «групової динаміки» (К. Левін), соціометричний напрямок 

(Дж. Морено).  

51. Класифікація малих груп: первинні та вторинні. Формальні та 

неформальні групи, групи членства та референтні групи. Структура малих 

соціальних груп. Мікрогрупи. Значення різних типів малих груп для 

детермінації поведінки особистості. 

52. Динамічні процеси в малій групі. Проблема розвитку та динаміки 

малої групи.  

53. Поняття та процеси групової динаміки. Механізми групової 

динаміки: розв’язання внутрішньогрупових суперечностей, «ідіосинкразичний» 

кредит, психологічний обмін. 

54. Двовимірні та одновимірні моделі розвитку малої групи. Групові 

цілі. Залежність функціонування групи від розуміння (нерозуміння) цілі. 

Індивідуальні та групові рішення. Групові деформації.  

55. Нормативна поведінка в групі. Поняття про групові норми. 

Експерименти М. Шеріфа. Експерименти С. Аша. Феномен «групового тиску». 

56. Функції групових норм. Стійкість індивіда до дії нормативного 

впливу. Лонгітюдне дослідження Т. Ньюкома. 
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57. Конформізм та конформність. Фактори, що впливають на 

конформну поведінку. Типи конформної поведінки: внутрішнє й зовнішнє 

підпорядкування.  

58. Рівні конформної поведінки: підпорядкування, ідентифікація та 

інтерналізація. 

59. Наслідки відхилень індивіда від групових норм. Нонконформізм. 

Уніформізм. Вплив меншості на групу. Концепція референтних груп 

особистості.  

60. Групові структури. Соціометрична структура. Соціометричний 

статус особистості в групі.  

61. Проблема групової згуртованості. Індекс згуртованості групи. 

62. Комунікативна структура малої групи. Позиції центральні та 

периферичні. Дослідження ефективності діяльності групи залежно від 

центральності структури.  

63. Лідерство і керівництво в малих групах. Відмінності між функціями 

лідера та керівника.  

64. Основні психологічні концепції лідерства («теорія рис», ситуаційна 

теорія лідерства, синтетична теорія лідерства).  

65. Експериментальне дослідження стилю лідерства в школі «групової 

динаміки» К. Левіна.  

66. Характеристика авторитарного, демократичного та ліберального 

стилів лідерства та керівництва.  

67. Поняття, ознаки, види соціальних організацій. Колектив як різновид 

соціальної організації.  

68. Психологічна структура колективу. Характеристика основних 

соціально-психологічних явищ, спрямованих на інтеграцію колективу.  

69. Соціально-психологічні явища, які призводять до диференціації 

колективів.  

70. Соціально-психологічний клімат колективу.  

71. Методологічні основи психологічного вивчення великих соціальних 

груп. Класифікація соціально-психологічних спільнот. Поняття та психологічні 

ознаки великих соціальних груп. 

72. Структура великої соціальної групи. Психічний склад великої 

соціальної групи.  

73. Соціальний характер. Соціальні звичаї, традиції, спосіб життя. 

Психологія суспільної думки. 

74. Поняття масової поведінки. Основні різновиди масової стихійної 

поведінки.  

75. Історія становлення проблеми масової активності в зарубіжній та 

вітчизняній науці. Поняття масової поведінки в теоріях Г. Лебона, Г. Тарда, 

С. Сігеле, З. Фрейда, Е. Фромма, В. Райха, В. Франкла, С. Московічі.  

76. Методи дослідження масової активності.  

77. Чинники, що детермінують виникнення масової стихійної поведінки. 

Психологічні чинники, що визначають суспільну небезпеку масовидної 

поведінки.  
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78. Чинники, що визначають формування натовпу.  

79. Типологія натовпу та соціально-психологічні особливості окремих 

його різновидів.  

80. Сутність агресивного натовпу, закономірності його 

функціонування.  

81. Склад агресивного натовпу та основні етапи його формування. 

Психологічна характеристика учасників натовпу.  

82. Психологія чуток. Інформаційні й експресивні характеристики 

чуток.  

83. Психологічна характеристика окремих прикладних напрямів 

соціальної психології (психологія сім’ї, психологія моди та реклами, психологія 

іміджу, психологія девіантної поведінки, етнопсихологія, політична психологія, 

екстремальна психологія та ін.).  

84. Прикладна соціальна психологія як соціальна діяльність.  

85. Відмінність понять «прикладна соціальна психологія», «соціальна 

робота», «соціальна допомога», «соціально-психологічна допомога».  

86. Предмет, структура та завдання прикладної соціальної психології.  

87. Напрями розвитку прикладної соціальної психології. Організаційні 

структури соціально-психологічних служб в Україні та за кордоном. 

88. Організація соціально-психологічної діагностики: програмне 

забезпечення, організація та процедура проведення.  

89. Соціально-психологічне консультування. Основні етапи соціально-

психологічного консультування. 

90. Поняття, сутність та структура соціально-психологічного впливу.  

91. Процедури, прийоми та техніки соціально-психологічного впливу. 

Використання методів саморегуляції та самопрограмування (аутотренінгу, 

трансцедентальної медитації, терапії руху тощо) з метою мобілізації та 

вдосконалення індивідуально-психологічних властивостей людини.  

92. Ефекти «віддзеркалювання» та «синхронії». Нейролінгвістичне 

програмування.  

93. Практика використання соціальної психології у різних галузях 

суспільного життя.  

94. Організація та методика прикладного соціально-психологічного 

дослідження. Етапи підготовки та проведення дослідження.  

 

ПРИКЛАД ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ. 

 

 Оберіть з наведеного списку якості, що характеризують людину як 

особистість і як індивіда. Сумлінність, хороша координація рук, товариськість, 

емоційна збудливість, охайність, висока сенсорна чутливість, упертість, 

реактивність, чесність, мала чутливість до громадської оцінки, швидкий темп 

діяльності, самостійність. 
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