
ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ  
“СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 
1. Сутність, структура, функції соціальної психології.  
2. Категорії соціальної психології та взаємозв’язки з іншими галузями знання.  
3. Предмет і завдання соціальної психології.  
4. Розвиток соціальної психології за рубежем.  
5. Становлення і розвиток вітчизняної соціальної психології.  
6. Основні вимоги до наукових досліджень у соціальній психології  
7. Перші спроби створення самостійних соціально-психологічних теорій. „Психологія 

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

і Г. Лебона.  
9. „Колективна рефлексологія” В. М. Бехтерева.  
10. Період експериментального розвитку соціальної психології у XX ст.  
11. Дослідження Г. Меде і Ф. Олпорта.  
12. Сучасні теорії особистості та особистісного зростання.  
13. Методологія і методи соціальної психології.  
14. Спостереження як метод соціальної психології.  
15. Експеримент як метод соціальної психології.  
16. Опитування як метод соціальної психології.  
17. Тестування як метод соціальної психології.  
18. Метод групової оцінки особистості.  
19. Метод вивчення документів.  
20. Соціально-психологічні дослідження у сфері масових комунікацій.  
21. Проблеми особистості в соціальній психології.  
22. Співвідношення понять „особистість”, „індивід”, „індивідуальність”.  
23. Соціально-психологічні теорії особистості.  
24. Психологічні проблеми формування соціальної поведінки та діяльності особистості.  
25. Мотиви і мотивація соціальної поведінки особистості.  
26. Соціально-психологічні особливості адаптації особистості в соціальному середовищі.  
27. Психологічні проблеми формування стилю життя особистості.  
28. Загальнолюдські психічні властивості та потреби індивіда.  
29. Соціально-специфічний досвід людини. Система соціальних та індивідуальних 

значень (ролі, норми, цінності, символи тощо).  
30. Поняття соціальної установки. Механізм формування соціальної установки.  
31. Соціальна установка і реальна поведінка.  
32. Ціннісні орієнтації, спрямованості та позиції особистості.  
33. Поняття соціалізації та соціальної орієнтації особистості.  
34. Значення групових і суспільних норм у процесі соціалізації.  
35. Сутність соціалізації, її сфер, стадій, інститутів і механізмів.  
36. Вікові кризи життя і процес соціалізації індивіда.  
37. Асоціальні прояви особистості.  
38. Специфіка соціально-психологічних здібностей та властивостей.  
39. Комунікативні властивості особистості – уміння спілкування.  
40. Психологічний час та психологічний вік особистості як соціально-психологічні 

характеристики особистісного зростання.  
41. Субкультурні впливи на особистість.  
42. Маргінальний статус особистості та внутрішньосоціальні конфлікти.  
43. Соціально-психологічна специфіка спілкування.  
44. Основні характеристики спілкування. міст, форми та механізми спілкування.  
45. Основні сторони процесу спілкування: комунікативна, інтерактивна, перцептивна.  
46. Спілкування і міжособистісні стосунки.  
47. Соціокультурні аспекти спілкування. Функції спілкування.  



48. Проблема становища особистості в групі.  
49. Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі.  
50. Специфіка входження особистості в групу.  
51. Поняття про референтні групи та його використання в житті людини.  
52. Індивідуальні особливості людини і зовнішні поведінкові вияви.  
53. Статусно-рольові характеристики особистості.  
54. Статево-рольові параметри особистості.  
55. Психологічні ефекти масових інформаційних процесів.  
56. Міжособистісні відносини як необхідні умови формування та розвитку особистості.  
57. Відносини як внутрішній компонент взаємодії між людьми.  
58. Емоційний, когнітивний, поведінковий аспекти міжособистісних відносин.  
59. Міжособистісні відносини у групі, колективі як система.  
60. Сприйняття людини людиною: соціально-психологічні механізми.  
61. Статус особистості в структурі міжособистісних відносин.  
62. Прояви міжособистісних відносин (дружба, симпатія, кохання тощо).  
63. Комунікація в міжособистісних відносинах. Вербальна комунікація.  
64. Роль міжособистісних відносин у формуванні особистості. Суть поняття „відносини”.  
65. Основні види невербальної комунікації.  
66. Інтерактивна сторона спілкування: спілкування як обмін діями.  
67. Проблема кооперації та конфлікту в соціальній психології.  
68. Перцептивна сторона спілкування: спілкування як взаєморозуміння та взаємопізнання 

людей.  
69. Роль міжособистісного сприйняття в процесі спілкування.  
70. Структура атрибутивного процесу. Види і форми атрибуції.  
71. Механізми впливу в процесі спілкування.  
72. Перешкоди на шляху спілкування (труднощі спілкування, деформації спілкування, 

бар’єри спілкування).  
73. Спільна діяльність як об’єкт психології групової динаміки.  
74. Соціально-психологічні умови організації спільної діяльності.  
75. Комунікативні процеси і спільна діяльність.  
76. Феномен групи з погляду соціальної психології.  
77. Сутнісні ознаки малої групи.  
78. Проблема розвитку і динаміки груп у соціальній психології.  
79. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи.  
80. Групова динаміка. Концепції і моделі розвитку малої групи.  
81. Нормативний вплив у групі. Керівництво і лідерство у малих групах.  
82. Феномени групової свідомості.  
83. Соціально-психологічний тренінг: мета та структура проведення.  
84. Прийняття групового рішення.  
85. Проблема групової згуртованості і груповий конфлікт.  
86. Соціально-психологічне дослідження малих груп: соціметричний напрямок (Дж. 

Морено), соціологічний напрямок (Е. Мейо), школа „групової динаміки” (К. Левін).  
87. Суть і процедура соціометричного дослідження.  
88. Соціальна психологія міжгрупових відносин. Розвиток соціально-психологічних 

уявлень про міжгрупові відносини.  
89. Специфіка міжгрупових процесів на рівні великих соціальних груп.  
90. Взаємодія великих соціальних груп у масових соціальних процесах.  
91. Емоційна сфера психології великих соціальних груп, її значення для формування 

громадської думки і громадських настроїв.  
92. Специфіка соціально-психологічних механізмів формування громадських настроїв.  
93. Роль засобів масової комунікації у формуванні громадської думки, громадських 

настроїв, соціальних стереотипів.  
94. Міжгрупові конфлікти.  
95. Психологія соціальних класів.  



96. Психологія етнічних груп.  
97. Психологія масових явищ.  
98. Психологічні особливості великих стихійних груп.  
99. Проблема конфлікту у соціальній психології.  
100. Проблема діагностики, профілактики та вирішення конфліктів.  
101. Предмет і завдання прикладної соціальної психології.  
102. Особливості прикладних досліджень у соціальній психології.  
103. Прикладна соціальна психологія у сфері економіки і бізнесу.  
104. Прикладна соціальна психологія у сфері політики.  
105. Прикладна соціальна психологія у сфері управління.  
106. Прикладна соціальна психологія у сфері освіти і науки.  
107. Прикладна соціальна психологія і охорона здоров’я.  
108. Прикладна соціальна психологія у правовій сфері.  
109. Прикладна соціальна психологія і сім’я.  
110.Соціально-психологічні дослідження у сфері маркетингу та реклами. 


