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Вступ 

Програма вивчення  навчальної дисципліни «Соціальна психологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму 6.040100 – Психологія. 
 
Предмет дисципліни„Соціальна психологія”- вивчення закономірностей спілкування 

і взаємодії людей у суспільстві, колективі, групі.  
Крім цього викладання курсу соціальної психології має на меті розширення кругозору 

студентів, вироблення у них наукового світогляду, оволодіння глибоким знанням про 

особистість, соціально-психологічні детермінанти її становлення та розвитку в сучасній 

соціокультурні.  
 
Міждисциплінарні зв'язки.Навчальна дисципліна «Соціальна психологія» пов’язана 

з такими навчальними дисциплінами як соціологія, психологія особистості, акмеологія, 

вікова психологія, етнопсихологія, психологія управління.  

Програма навчальної дисципліни складається з змістових модулів: 

1.Соціальна психологія як наука. Соціальне середовище і особистість 
2.Соціально-психологічні закономірності спілкування, взаємодії та міжособистісних 

стосунків 
3.Соціальна психологія спільностей і груп 
4.Основні напрямки прикладних досліджень у соціальній психології 

Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Освітньою метою дисципліни є формування у студентів чіткого уявлення про: 
- основний понятійний апарат соціальної психології; 

- роль соціально-психологічних досліджень у розв’язанні практичних завдань суспільства;  
- методи соціально-психологічного дослідження масових соціальних процесів і колективів.  
 Знання в галузі соціальної психології дають можливість на практиці застосувати комплексні 

методи вивчення соціально-психологічного клімату колективу, а також розробляти і 

здійснювати програми соціально-психологічних досліджень.  
Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна психологія» є: 

- ознайомити студентів з основними теоріями соціальної психології; 
- простежити етапи становлення у вітчизняній та зарубіжній психології як 

окремої галузі знань; 
- проаналізувати основні джерела та наукові праці відносно закономірностей 

спілкування і взаємодії людей у суспільстві, колективі, групі; 
- висвітлитиособливості розвитку особистості в процесі соціалізації; 

соціально-психологічні закономірності спілкування, взаємодії та міжособистісних 

стосунків; 
- розкрити основні   проблеми соціальної психологія спільностей і груп 
- розглянути сучасні проблеми таосновні напрямки прикладних 

досліджень у соціальній психології 
 
Соціальна психологія є базовою професійною дисципліною для студентів-психологів. 

Оволодіння нею передбачає засвоєння теоретичних знань, оволодіння навичками проведення 

психологічних досліджень та ознайомлення із функціями психолога-практика у соціальній 



сфері: в малих і великих соціальних групах, в закладах охорони здоров’я, правопорядку, 

освіти, на виробництві тощо.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

Знати: 
- особливості соціального мислення; 
- соціальні переконання та судження; 
- особливості поведінки та установок, конформізму, впливів групи; 
- особливості соціальних відносин та природи соціальних, емоційних, когнітивних 

джерел упереджень; 
- особливості соціальних феноменів агресії; 
- особливості соціальних впливівта ін.  

Уміти: 
- проводити соціально-психологічні дослідження в польових і лабораторних умовах; 
- обирати ефективні умови проведення соціально-психологічних досліджень; 
- формувати репрезентативні виборки для опитувань, при цьому правильно обирати 

величину виборки, чітко визначати послідовність і специфіку формулювання запитань 

в опитувальниках; 
- модифікувати окремі опитувальники з врахуванням особливостей соціокультурної 

ситуації в якій проводиться дослідження.  
 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться180 годин / 06 кредити ECTS 
 
 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Соціальна психологія як наука. Соціальне середовище і особистість 
 

Тема 1. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання 
Загальна теорія і методологія соціальної психології. Історія соціально-психологічних ідей. 

Сутність, структура, функції, категорії соціальної психології та взаємозв’язки з іншими 

галузями знання. Предмет і завдання соціальної психології. Передумови виникнення 

соціальної психології як самостійної галузі знання. Розвиток соціальної психології за 

рубежем. Становлення і розвиток вітчизняної соціальної психології.  
Основні вимоги до наукових досліджень у соціальній психології. Проблема співвідношення 

теоретичних та емпіричного підходів. Специфіка емпіричних даних у соціально-
психологічному дослідженні. Основні методи соціально-психологічних досліджень. 

Проблема співвідношення прямих і непрямих методів у соціально-психологічному 

дослідженні. Умови застосування тестів у соціальній психології. Специфіка експериментів у 

соціальній психології. Основні типи експерименту. Проблема вимірювання у соціальній 

психології. Побудова шкал – специфічна форма вимірювання соціально-психологічних 

характеристик. Основні типи шкал для вимірювання соціальних настанов. Співвідношення 

кількісного і якісного аналізу в соціально-психологічному дослідженні.  
Системний аналіз у соціальній психології. Методологія цілісного структурно-
функціонального дослідження соціально-психологічних явищ. Моделі експериментів у 

соціальній психології.  
 
Тема 2. Історія становлення та сучасні напрямки соціально-психологічних знань 



Суспільні та наукові передумови виділення соціальної психології в самостійну науку. Перші 

спроби створення самостійних соціально-психологічних теорій. „Психологія народів”. 

Специфіка підходу В. Вундта. „Психологія мас” у психологічних концепціях Г. Тарда і Г. 

Лебона. Теорія інстинктів соціальної поведінки В. Мак-Даугалла. Полеміка з приводу 

предмета соціальної психології в СРСР у 20-ті роки у зв’язку із загальною перебудовою 

методологічних і теоретичних принципів психології. Позиції К. І. Корнілова, В. В. 

Блонського, „Колективна рефлексологія” В. М. Бехтерева.  
Період експериментального розвитку соціальної психології у XX ст. . Дослідження Г. Меде і 

Ф. Олпорта. Зростання ролі прикладного соціально-психологічного знання Є. Мейо.  
Основні сучасні концепції західної соціальної психології. Розвиток течій необіхевіоризму (Б. 

Скіннер, Дж. Хоманс, З. Блау), психоаналізу (Е. Фромм, К. Хорні, В. Шутц), когнітивних 

теорій (Ф. Хайдер, Т. Ньюкомб, М. Розенберг).  
Сучасні теорії особистості та особистісного зростання. Аналітична психологія К. Юнга, А. 

Адлер та індивідуальна психологія. В. Райх і психологія тіла. Ф. Перлз і гештальттерапія. К. 

Роджерс і терапія, що центрується на клієнті. А. Маслоу і психологія самоактуалізації.  
  
Тема 3. Соціальне середовище і особистість. Психологічні проблеми формування 

соціальної поведінки та діяльності особистості 
Особистість з погляду соціальної психології. Співвідношення понять „особистість”, 

„індивід”, „індивідуальність”. Соціально-психологічні теорії особистості.  
Психологічні проблеми формування соціальної поведінки та діяльності особистості. Мотиви 

і мотивація соціальної поведінки особистості. Природні чинники в регуляції соціальної 

поведінки особистості. Формування соціогенних потреб особистості. Структура та моделі 

про соціальної мотивації. Мотивація афіліації та її дослідження А. Мехраб’яном і Ф. 

Ксендзським. Мотивація допомоги (М. Шварц, Х. Хекхаузен). Мотивація влади та соціально-
психологічного впливу. Мотивація відповідальності та її дослідження в соціальній 

психології.  
Психологічні механізми регуляції соціальної поведінки. Соціально-психологічні особливості 

адаптації особистості в соціальному середовищі. Соціальна залежність та психологічна 

регламентація соціальної поведінки. Система соціальних та індивідуальних значень: 

нормативна та рольова регуляція. Соціально-психологічні функції соціального контролю; 

формуючий вплив соціальних цінностей, традицій, ритуалів. Саморегуляція соціальної 

поведінки особистості. Динамічна структура особистості. Самосвідомість і соціально-
психологічні механізми її формування. Соціальні настанови, ціннісні орієнтації, 

спрямованість та позиції особистості як механізми саморегуляції соціальної поведінки. 

Емоційні, когнітивні та поведінкові компоненти соціальних настанов. Функції соціальних 

настанов у регуляції соціальної поведінки особистості.  
Сучасні проблеми прогнозування соціальної поведінки особистості. Соціально-психологічні 

проблеми екологічно орієнтованої поведінки і діяльності людини; загальні психологічні 

проблеми девіантної соціальної поведінки особистості.  
Психологічні проблеми формування стилю життя особистості.  
 
Тема 4. Психологічні проблеми соціалізації особистості 
 Поняття соціалізації та соціальної орієнтації особистості. Соціально-психологічні проблеми 

соціалізації особистості. Концепції соціалізації в західній соціальній психології. Основні 

етапи соціалізації індивіда. Погляди щодо визначення основних етапів соціалізації у 

вітчизняній психологічній літературі.  
Механізми та інститути соціалізації. Формування самосвідомості у процесі соціалізації. 

Значення групових і суспільних норм. Залежність механізмів та інститутів соціалізації від 

характеру суспільних відносин. Соціалізація і детермінація соціальної поведінки 

особистості. Соціально-психологічні фактори культури та їх вплив на процеси і феномени 

соціалізації.  



Соціально-психологічні проблеми акмеології.  
Вікові кризи життя і процес соціалізації індивіда. Асоціальні прояви особистості.  
 
Тема 5. Соціально-психологічні характеристики особистості 
Проблема становища особистості в групі, у системі комунікативних, інтерактивних і 

перцептивних впливів. Значення життєвого досвіду у сприйманні та пізнанні іншої 

особистості. Поняття соціально-психологічної компетентності особистості та його зміст. 

Специфіка соціально-психологічних здібностей та властивостей.  
Комунікативні властивості особистості – уміння спілкування. Проблема когнітивної 

складності особистості та її когнітивного стилю.  
Особистість і проблема взаємодіяльності. Уміння і готовність особистості до спільної 

діяльності. Ефективність діяльності особистості в умовах сумісності.  
Місце і роль перцептивних властивостей особистості в оптимізації системи міжособистісних 

стосунків у групі. Поняття соціально-перцептивних здібностей особистості.  
Психологічний час та психологічний вік особистості як соціально-психологічні 

характеристики особистісного зростання.  
Життєві кризи особистості. Специфіка особистісних конфліктів та семантичного простору 

особистісної напруженості. Соціально-психологічний тренінг як спосіб розвитку соціально-
психологічних характеристик особистості.  
Практичне значення вдосконалення соціально-психологічних характеристик особистості.  
 
Тема 6. Соціальні зміни та розвиток особистості 
Формування особистості у процесі соціальних взаємодій. Зворотний вплив особистості на 

організацію соціальних взаємодій. Моральні ідеали суспільства. Рівновага моральних 

установок та реальної соціальної поведінки індивідів, її порушення та втрата. Втеча 

особистості від соціальних проблем. Деперсоналізація особистості.  
Особистість у суспільстві, що змінюється. Тип соціальної поведінки, що відхиляється.  
Субкультурні впливи на особистість. Маргінальний статус особистості та 

внутрішньосоціальні конфлікти. Соціальна мобільність особистості як змінні еталонної 

групи. Асиміляція особистості.  
Соціальні кризи становлення особистості. Загроза стабілізації „Я” – концепції з боку 

соціальної невизначеності. Соціальні очікування особистості. Вплив влади та успіху на „Я” – 
концепцію. Соціальні кризи особистості, спроби їх подолання в роботах Е. Фромма, В. 

Франкла.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 

 Соціально-психологічні закономірності спілкування, взаємодії та міжособистісних 

стосунків 
 
Тема 7. Загальні питання проблеми спілкування 
Загальні питання проблеми спілкування. Дослідження спілкування в різних системах 

наукового знання: у філософському, соціологічному, загально психологічному, соціально-
психологічному аспектах. Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення 

спілкування. Значення спілкування для розвитку індивіда і суспільства. Зв’язок спілкування і 

діяльності. Психологічна природа і функції спілкування. Соціально-психологічна специфіка 

спілкування. Особистість у контексті спілкування. Основні характеристики спілкування. 

міст, форми та механізми спілкування. Основні сторони процесу спілкування: 

комунікативна, інтерактивна, перцептивна. Спілкування і міжособистісні стосунки.  
 
Тема 8. Психологія комунікативних процесів  



Спілкування як обмін інформацією. Специфіка комунікативного процесу між людьми: 

збагачення і розвиток інформації у ході її „руху”, активна позиція партнерів у 

комунікативному процесі. Людина як знак у комунікативному процесі.  
Понятійний апарат соціальної психології для опису комунікативної ситуації. Використання 

різних знакових систем у комунікативному процесі. Види комунікацій.  
Вербальна комунікація. Значення комунікативних властивостей людської мови.  
Основні види невербальної комунікації. Оптико-кінетична система знаків (жести, міміка, 

пантоміміка) та її роль у комунікативному процесі. Пара лінгвістична та екстралінгвістична 

система знаків (роль інтонації і різних невербальних включень у людську розмову), її 

значення у процесі спілкування.  
Візуальний контакт і його значення в комунікативному процесі.  
Основні напрямки експериментальних досліджень кожного виду невербальної комунікації.  
Спілкування як психологічний механізм формування спільного досвіду.  
 
Тема 9. Психологія масових інформаційних процесів 
Масова комунікація як соціально-психологічний феномен. Функції процесів масової 

комунікації та їх соціально-психологічні ознаки. Психологічні ефекти масових 

інформаційних процесів.  
Засоби керування ефективністю масовими інформаційними процесами.  
Стихійні процеси передачі та трансформації інформації в суспільстві. Чутки як форма 

стихійної передачі інформації: динаміка функціонування чуток. Типологія чуток.  
 
Тема 10. Психологія спільної діяльності 
Спілкування як обмін діями. Проблема взаємодії (інтеракції) людей у соціальній психології. 

Питання про співвідношення взаємодії та комунікації. Аналіз традицій західної соціальної 

психології в дослідженні структури і функцій взаємодії.  
Загальнопсихологічний підхід до аналізу спільної діяльності. Спільна діяльність як об’єкт 

психології групової динаміки. Структурно-функціональний і системний підхід до процесів 

регуляції спільної діяльності групи.  
Компоненти процесу взаємодії. Види взаємодії. Проблеми кооперації і конфлікту в 

соціальній психології.  
Боротьба як різновид соціально-психологічної взаємодії. Мотивація боротьби, етапи, форми 

та засоби боротьби.  
Взаємодія як соціально-психологічний обмін. Психологія конвенціальності (Т. Шибутані) і 

феномени „злагоди” і „обміну” як функції взаємодії.  
Соціально-психологічні умови організації спільної діяльності. Форми організації спільної 

діяльності.  
Проблема організації у спільній діяльності. Концентрація, координація і кооперація сил 

партнерів як соціально-психологічні параметри і феномени організації спільної діяльності.  
Індивідуальне у груповому та групове в індивідуальному. Характер прояву пізнавальних 

процесів у спільній груповій діяльності. Особливості динаміки пізнавальних процесів 

залежно від соціально-психологічних умов спільної діяльності.  
Комунікативні процеси і спільна діяльність. Фази комунікації і комунікативні структури як 

фактори ефективності спільної діяльності. Стилі комунікативної поведінки партнерів 

спільної діяльності. Однорідність і різнорідність груп як суб’єктів спільної діяльності. 

Проблема зв’язку диференційно-психологічних характеристик членів групи і їх вплив на 

ефективність спільної діяльності.  
Соціально-психологічні проблеми емоційної регуляції спільної діяльності. Напруженість 

спільної діяльності; внутрішньо – та зовнішньогрупові фактор напруженості.  
Соціально-психологічні особливості спільної навчальної діяльності. Прикладні проблеми 

організації й управління.  



Соціально-психологічні особливості спільної трудової діяльності. Соціально-психологічні 

проблеми сумісної ігрової діяльності. Психологія спільної діяльності в екстремальних 

умовах. Соціально-психологічна підготовка і навчання групових суб’єктів спільної 

діяльності.  
 
Тема 11. Соціально-психологічні проблеми когнітивних процесів 
Соціально-психологічні проблеми когнітивних процесів: взаємосприймання, 

взаємооцінювання та взаєморозуміння. Поняття „соціальна перцепція”. Специфіка аналізу 

перцептивних процесів у соціальній психології. Місце міжособистісного сприймання в 

системі соціально- перцептивних процесів.  
Роль міжособистісного сприймання у процесі спілкування.  
Основні напрямки експериментальних досліджень міжособистісного сприймання. Механізми 

міжособистісного сприймання (ідентифікація, рефлексія та ін.); роль емпатії в цих процесах. 

Ефекти міжособистісного сприймання: „ореолу”, „первинності”, „новизни”. Зміст і значення 

процесу стереотипізації. Роль настанови у соціально-перцептивній дії. Явище когнітивного 

дисонансу, його структура, функції.  
Когнітивні соціально-психологічні чинники в інтерпретації причин поведінки іншої людини 

– явище каузальної атрибуції. Структура атрибутивного процесу. Види і форми атрибуції. 
Співвідношення процесів міжособистісного сприймання та атрибуції.  
Емоційний бік міжособистісного сприймання – явище міжособистісної атракції. Симпатія, 

дружба, любов як різні атракції. Основні напрямки дослідження атракції та їх практичне 

значення. Проблема точності міжособистісного сприймання та пізнання.  
Загальні особливості розуміння людини людиною. Вікові та індивідуально-психологічні 

особливості взаєморозуміння . Вплив діяльності та соціального стану людини на розуміння 

інших людей.  
Специфічні проблеми міжособистісного сприймання і розуміння у групах та колективах 

різного рівня: когнітивні складові розуміння в сім’ї, міжособистісне сприймання, оцінювання 

та розуміння в навчально-виховних колективах. Особливості сприйняття оцінювання та 

розуміння в системах „керівник-підлеглий” в умовах військових та виробничих відносин.  
Особливості міжособистісного сприйняття, оцінювання, розуміння в системах масової 

комунікації, рекламного впливу іміджмейкерських технологій.  
 
Тема 12. Механізми впливу в процесах спілкування та спільної діяльності   
Механізми впливу в процесах спілкування та спільної діяльності. Соціально-психологічні 

функції засобів і методів впливу у процесі спілкування і спільної діяльності людей.  
Загальні механізми соціально-психологічного впливу. Вивчення зараження, навіювання, 

наслідування.  
Зараження як засіб групового впливу. Основа зараження – несвідома схильність індивіда до 

певних психічних станів. Феномен зараження в сучасних суспільствах.  
Навіювання як цілеспрямований неаргументований вплив на основі некритичного 

сприймання інформації. Умови ефективності навіювання. Навіювання і переконування.  
Наслідування. Традиції дослідження наслідування в історії соціальної психології. Теорія 

наслідування Г. Тарда.  
Соціально-психологічні механізми пропаганди та переконуючого впливу.  
 
Тема 13. Міжособистісні стосунки та взаємовідношення 
Соціально-психологічна потреба у спілкуванні, визнанні, схваленні та заохоченні як основа 

міжособистісних стосунків. Соціально-емоційні зв’язки (Дж. Морено) як психологічні 

фактори формування стосунків і взаємин. Феномени міжособистісних взаємовідносин і 

стосунків та психологічна сумісність. Психологічні рівні взаємозалежності, місце і роль 

емпатії у формуванні взаємозалежності і сумісності.  
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Соціальна психологія спільностей та груп 

 
Тема 14. Проблема групи у соціальній психології 
Проблема групи в соціальній психології. Значення соціологічного аналізу для постановки 

проблеми групи в соціальній психології. Група як система діяльності і як суб’єкт діяльності. 

Основні підходи та напрями у вивченні малої групи. Види і структурні характеристики малої 

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

групі. Керівництво і лідерство у малих групах. Прийняття групового рішення. Проблема 

групової згуртованості і груповий конфлікт.  
Проблеми дослідження малих груп у соціальній психології. Соціологічний і соціально-
психологічний підходи до вивчення малих груп. Соціально-психологічне дослідження малих 

груп: соціметричний напрямок (Дж. Морено), соціологічний напрямок (Е. Мейо), школа 

„групової динаміки” (К. Левін).  
Спільноти і групи. Феномени „групової свідомості”. Позиція, статус, роль особистості в 

групах. Групові норми і цінності. Поняття санкція у соціальній психології.  
Класифікація груп, що вивчаються соціальною психологією. Організації як соціальні 

інститути і соціально-психологічне середовище. Організації як соціальні інститути і 

соціально-психологічне середовище. Психологічні складові в регуляції їх життєдіяльності.  
 
Тема 15. Дослідження великих груп у соціальній психології 
Проблематика психології великих груп. Класифікація великих груп. Тимчасові, 

неорганізовані групи – натовп, аудиторія, публіка тощо. Поняття „масова поведінка. Стійкі 

соціальні групи (соціальні прошарки, нації, профгрупи). Структура великих соціальних груп.  
Особливості дослідження психології великих соціальних груп: обмеженість особливостей 

експерименту, специфіка спостереження, використання апарату статистики, включення 

логіко-теоретичних методів аналізу. Зв’язок соціальної психології і соціології в дослідженні 

психології великих груп.  
Психологічні особливості етнічних груп.  
Традиції, їх дослідження в соціальній психології. Психологія нації. Поняття „національна 

свідомість”, „національний характер”, „психічний склад нації”, „етнічний стереотип”. 

Етнопсихологічні дослідження у вітчизняній соціальній психології.  
 
Тема 16. Основні процеси динаміки малих груп 
Загальна характеристика динамічних процесів у малій групі. Феномен групового тиску. 

Інтерпретація понять „конформізм”, „конформність”, „конформна поведінка”. Теоретичний 

підхід та експериментальні дослідження конформізму в західній соціальній психології.  
Співвідношення понять „конформність” і „навіюваність”. Конформність і негативістська 

поведінка. Значення досліджень феномена групового тиску для оптимізації діяльності. 

Особливості фаз групової динаміки.  
Групова згуртованість. Традиції вивчення групової згуртованості в західній соціальній 

психології. Соціометричні індекси групової згуртованості. Методи вивчення згуртованості Л. 

Фестінгера і Т. Ньюкома. Уявлення про згуртованість, засновані на ідеї емоційної 

привабливості групи. Поняття ціннісно-орієнтаційної єдності групи як показника групової 

згуртованості в умовах спільної діяльності.  
Лідерство і керівництво в малих групах. Визначення поняття „лідер” у соціальній психології. 

Теоретичні підходи до вивчення лідерства в історії соціальної психології та в сучасній 

соціальній психології на Заході. Теорія рис лідерства і її зв’язок з харизматичною 

концепцією. Експериментальне дослідження стилю лідерства у школі групової динаміки К. 

Левіна.  
Методика виявлення лідерів у малих групах. Вплив стилю лідерства на згуртованість групи.  



Прийняття групового рішення. Основні фактори, які впливають на механізм формування 

групової думки і на процес прийняття рішення групою. Проблема співвідношення якості 

групового та індивідуального рішення.  
Феномен „зрушення ризику” і його роль у поясненні природи групового рішення. Групові 

конфлікти і механізм прийняття рішення. Методи підвищення ефективності прийняття 

рішення групою: брейнстормінг, синектика та ін. . Практичне значення досліджень 

прийняття групового рішення.  
 
Тема 17. Соціально-психологічний аналіз міжгрупових стосунків 
Відмінність соціально-психологічного і соціологічного підходів до вивчення міжгрупових 

стосунків. Дослідження психології міжгрупових стосунків у зарубіжній соціальній 

психології.  
Типологія міжгрупового сприймання. Вивчення проблеми міжгрупового сприймання в 

умовах спільної діяльності груп. Значення параметрів успіху і неуспіху у спільній діяльності 

для міжгрупового сприймання.  
Значення аналізу міжгрупових стосунків для розуміння психологічних характеристик груп. 

Вплив міжгрупової взаємодії на внутрішньогрупові процеси. Специфіка міжгрупових 

процесів на рівні великих соціальних груп.  
 
Тема 18. Психологія масових соціальних процесів і рухів  
Громадська думка і громадські настрої – характеристики масових соціальних процесів. 

Взаємодія великих соціальних груп у масових соціальних процесах. Емоційна сфера 

психології великих соціальних груп, її значення для формування громадської думки і 

громадських настроїв.  
Механізми формування громадської думки. Психосемантичні методи соціально-
психологічного дослідження громадської думки і інших проявів масової свідомості.  
Специфіка соціально-психологічних механізмів формування громадських настроїв. Роль 

засобів масової комунікації у формуванні громадської думки, громадських настроїв, 

соціальних стереотипів тощо.  
Практичне значення вивчення громадської думки і громадських настроїв у сучасних умовах.  
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Основні напрямки прикладних досліджень у соціальній психології 
 

Тема 19. Психологічні проблеми промислового виробництва 
Співвідношення прикладного і теоретичного знань у соціальній психології. Прикладні 

соціально-психологічні дослідження, їх функції та спрямування. Проблема управління 

поведінкою людей, її етичний зміст. Поняття ефективності прикладного дослідження в 

соціальній психології. Взаємини соціального психолога і замовника. Проблема наукової та 

соціальної відповідальності дослідника.  
Провідні галузі та напрямки прикладних досліджень у соціальній психології.  
 Історія досліджень психологічних проблем промислового виробництва у вітчизняній і 

зарубіжній соціальній психології. Проблеми формування виробничого колективу, 

особливості управління колективом промислового підприємства. Міжособистісні стосунки у 

виробничому колективі. Соціально-психологічні аспекти виробничих конфліктів. Соціально-
психологічний клімат промислового підприємства. Основні „складові” аналізу соціально-
психологічного клімату. Методики його дослідження. Проблема адаптації нового члена 

виробничого колективу. Дослідження мотивів трудової діяльності.  
 
Тема 20. Соціальна психологія і кримінологія 



Соціально-психологічні аспекти протиправної поведінки. Проблеми співробітництва 

соціальної психології і кримінології. Поняття особистості злочинця. Значення досліджень 

особистості злочинця для розкриття злочину і для визначення покарання.  
Використання поняття референтної групи в аналізі протиправної поведінки. Роль групових 

норм в засвоєнні особистістю соціальних цінностей. Проблема конфлікту групових норм і 

норм суспільства. Специфіка постановки питання про соціальний контроль у зв’язку з 

протиправною поведінкою.  
 
Тема 21. Соціально-психологічні проблеми сім’ї 
Соціально-психологічні аспекти сім’ї. Специфіка сім’ї як малої групи. Соціально-
психологічна характеристика внутрішньосімейних стосунків. Проблема сімейних ролей і їх 

зміни у ході розвитку суспільства.  
Значення емоційних характеристик у внутрішньосімейних стосунках. Психологічні причини 

розлучень. Роль соціальної психології у програмах сімейного виховання.  
Основний зміст сімейного консультування.  
Психологічні аспекти проблеми репродуктивної поведінки.  
Етичний бік прикладних досліджень у галузі психології сім’ї.  
 
Тема 22. Соціальна психологія управління 
Соціально-психологічні аспекти психології управління. Історія дослідження психологічних 

проблем управління у вітчизняній психології. Професійні і психологічні особливості 

управлінської діяльності. Основні форми управлінської діяльності. Особливості 

психологічної характеристики керівника. Структура рис керівника. Професійна підготовка 

керівника. Організаційно-адміністративні риси керівника. Керівник і його стосунки з 

людьми. Психологічні проблеми стилю керівництва. Види стилів. Індивідуальний стиль 

роботи керівника. Службові інтриги. Конфлікти в особистому житті співробітництва. Нові 

методи управління.  
Соціально-психологічні проблеми державного управління. Психологічна служба в системі 

державного управління.  
 
Тема 23. Перспективні спрямування сучасних соціально-психологічних досліджень та 

технологій 
Соціально-психологічні дослідження у сферах політики, права, охорони здоров’я, культури, 

освіти, спорту та ін. Соціальна психологія економіки та ринкових відносин. Соціальна 

психологія у сферах реклами та маркетингових розробок. Соціальна психологія 

пенітенціарних установ. Соціальна психологія та соціальна робота в різних суспільних 

середовищах.  
Соціально-психологічна підготовка до управлінської діяльності, формування управлінських 

команд.  
Соціально-психологічні технології підготовки фахівців до професійної діяльності в системі 

„людина-людина” та масових комунікативних процесів.  
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4. Засоби діагностики успішності навчання: 

• усні опитування на практичних заняттях; 
• індивідуальні самостійні завдання; 
• дві письмові контрольні роботи; 
• два усні залікові запитання. 

 
5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


