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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Вивчення курсу “Актуальні проблеми соціальної психології” є ло-
гічним продовженням ознайомлення студентів із соціально-психоло-
гічною проблематикою. Дисципліна передбачає поглиблене вивчення 
теоретичних і методологічних проблем соціальної психології з акцен-
том на новітніх досягненнях цієї науки та окресленням кола проблем, 
що потребують докладнішого вивчення, виходячи із сучасного стану 
науки і реальних запитів практики. Для майбутніх магістрів це важ-
ливо, адже вони — науковці, дослідники, а в найближчій перспек-
тиві — викладачі психології. Знання актуальних проблем соціальної 
психології забезпечить можливість грамотного підходу до побудови те-
оретико-методологічної бази їх власних наукових розробок, а також до 
вирішення практичних проблем в різних сферах людської життєдіяль-
ності, де виявляються соціально-психологічні феномени. У програм-
ний зміст дисципліни не увійшов матеріал, що стосується досліджень 
проблематики великих соціальних груп, оскільки він розкривається в 
курсах “Етнопсихологія” та “Психологія масової поведінки”.

Мета курсу — сформувати у студентів теоретичні знання, що сто-
суються особливостей вияву соціально-психологічних феноменів, 
сприяти осмисленню ними визначених проблем соціальної пси-
хології з розкриттям різних поглядів учених на їх витоки та шляхи 
розв’язання.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  СОЦІАЛЬНОЇ  ПСИХОЛОГІЇ”
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Змістовий модуль 1. Методологічні основи соціальної психології

Тема 1. Методологічні проблеми соціальної психології  
та її актуальні завдання на сучасному етапі

Сутність, структура, функції та категорії соціальної психології. 
Взаємозв’язок соціальної психології з іншими науками. Проблема 
предмета соціальної психології. Поняття про соціально-психологіч-
ний простір, соціально-психологічну реальність та соціально-психо-
логічні явища. Соціально-психологічне відображення. 

Актуальні завдання соціальної психології на сучасному етапі.
Принципи соціально-психологічного дослідження: історизму, 

об’єктивності, системності, розвитку, гуманізму, принцип зворотного 
зв’язку у сфері взаємодії та групових процесів. 

Методи соціально-психологічного дослідження.
Література [3; 8; 9; 12; 13; 18; 21; 30; 38; 40]

Тема 2. Історія розвитку соціально-психологічної думки
Передумови виникнення соціальної психології як самостійної га-

лузі знань. Соціально-психологічні ідеї у працях античних філософів 
(Платон, Аристотель). Розвиток соціально-психологічних поглядів 
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у період Нового часу (Н. Макіавеллі, Т. Гоббс) та епоху Відроджен-
ня (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро та ін.). Соціально-психологічні проблеми 
в українській філософській думці ХVІІІ — ХІХ ст. (С. Яворський, 
Ф. Прокопович, Г. Сковорода, П. Куліш, М. Костомаров та ін.).

Вплив соціологічної науки на розвиток соціальної психології 
(вчення про колективні уявлення Е. Дюркгейма, соціальний дар-
вінізм Г. Спенсера, закони наслідування Г. Тарда). Перші соціально-
психологічні концепції середини ХІХ ст. (“психологія народів”, “пси-
хологія мас”, теорія інстинктів соціальної поведінки).

Розвиток соціальної психології за кордоном. Виокремлення со-
ціальної психології в самостійну науку. Експериментальний етап 
у розвитку соціальної психології: теорія організації та управління 
Ф.-В. Тейлора і А. Файоля; концепція людських стосунків Е. Мейо, 
Хоторнські експерименти; інтеракціонізм Ч. Кулі; дослідження со-
ціальної фасилітації та соціальної інгібіції Ф. Олпортом і В. Меде; 
дослідження соціальних установок В. Томасом та Ф. Знанецьким; 
“теорія поля” К. Левіна.

Становлення і розвиток вітчизняної соціальної психології. Розви-
ток соціально-психологічних ідей в Україні та Росії у 20–30-ті роки 
ХХ ст. (В. Артемов. Б. Бєляєв, В. Бехтерев, Г. Челпанов та ін.). Куль-
турно-історична концепція походження вищих психічних функцій 
Л. С. Виготського та її вплив на розвиток соціально-психологічних 
ідей. Відродження соціальної психології та її розвиток на основі со-
ціалістичної орієнтації наприкінці 50-х років ХХ ст. Розвиток сучас-
ної вітчизняної соціально-психологічної науки.

Література [2; 5; 9; 18; 19; 21; 22; 26]

Змістовий модуль 2. Соціально-психологічні проблеми  
особистості

Тема 3. Специфіка соціально-психологічного підходу  
до вивчення особистості

Особистість з погляду соціальної психології. Особистість як функ-
ціонально-рольова характеристика індивіда. Особистість як сутнісна 
характеристика людини. Особливості взаємозв’язку особистості та 
суспільства. Поняття про соціально-психологічну компетентність 
особистості. Соціально-психологічні теорії особистості: психоаналіз, 
біхевіоризм, гуманістична та екзистенційна психологія, акмеологіч-
ний підхід, трансактний аналіз.
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Соціально-психологічна природа особистості: комунікативний 
потенціал та культура особистості. Структура комунікативного по-
тенціалу особистості: потреба у спілкуванні, комунікабельність, ко-
мунікативні здібності, комунікативні знання, вміння та навички.

Соціально-психологічні орієнтири дослідження особистості. Со-
ціально-психологічна структура особистості. Я-концепція, менталь-
ність, ціннісно-змістова, когнітивна та мотиваційна сфери, емоцій-
но-психічні стани, локус контролю, соціально-психологічний досвід, 
статусно-рольові параметри у структурі особистості.

Література [1; 3; 9; 12; 18–20; 24; 25; 29; 32; 34]

Тема 4. Соціально-психологічні проблеми соціалізації  
особистості в сучасному суспільстві

Сутність соціалізації як двостороннього процесу. Форми реаліза-
ції процесу соціалізації: соціальна адаптація та інтеріоризація. Спів-
відношення понять “соціалізація”, “адаптація”, “виховання” та “роз-
виток”. Змістовий і функціональний аспекти процесу соціалізації.

Стадії соціалізації за Г. Андреєвою. Проблема соціалізації на піс-
лятрудовій стадії.

Соціально-психологічні механізми соціалізації: цілеспрямовані та 
стихійні, усвідомлювані та неусвідомлювані.

Поняття про асоціалізацію, десоціалізацію, ресоціалізацію. Де-
віантна поведінка як вияв асоціалізації. “Маргінальна” особистість.

Література [1; 3; 9; 12; 18–20; 24; 25; 29; 32; 34]

Тема 5. Особистість у групі
Самосвідомість особистості як фактор становлення у групі. Спе-

цифіка входження особистості у групу. Групові норми. Фази вход-
ження індивіда у групу за А. Петровським. Фаза адаптації. Фаза ін-
дивідуалізації. Причини деіндивідуалізації особистості у групі. Фаза 
інтеграції. Причини труднощів інтеграції особистості у групу.

Статусно-рольові параметри особистості: статус, авторитет, пре-
стиж, позиція, роль, ранг. Види ролей. Рольові очікування. Статево-
рольові характеристики особистості. Гендер. Статева диференціація, 
статева роль, гендерна роль. Проблема гендерних відмінностей з по-
зицій еволюціоністського та культурального підходів.

Література [3; 4; 7; 10; 17–19; 24; 26; 29; 39]
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Змістовий модуль 3. Соціально-психологічна специфіка  
спілкування

Тема 6. Спілкування як соціально-психологічний феномен

Спілкування як специфічний вид діяльності. Реалізація особис-
тості в соціальних, суспільних і міжособистісних відносинах. Між-
особистісні стосунки та їх структура.

Основні характеристики спілкування. Структура спілкування. 
Рівні спілкування за Б. Ломовим. Функції спілкування (Б. Ломов, 
Л. Карпенко). Підходи до класифікації видів спілкування. Характе-
ристика діалогічного виду спілкування. Стилі спілкування.

Засоби спілкування. Вербальні засоби спілкування. Невербальні 
засоби спілкування. Форми спілкування: бесіда, розмова по телефо-
ну, переговори, збори та ін.

Культура спілкування.
Література [3; 11; 12; 14–16; 18; 19; 24; 35; 37]

Тема 7. Сутність міжособистісної комунікації

Специфіка міжособистісної комунікації та умови її успішності. 
Комунікативний простір міжособистісних стосунків. Компоненти 
комунікативного простору міжособистісних стосунків: суб’єкти ко-
мунікації, спільна комунікативна дія, зворотний зв’язок, спільне ін-
формаційне поле, механізми взаєморозуміння, спільне розуміння як 
основа налагодження діалогічних відносин.

Психологічні особливості вербальної комунікації. Говоріння та 
слухання. Особливості рефлексивного та нерефлексивного слухання.

Психологічні особливості невербальної комунікації: оптико-кі-
нетична, проксемічна, паралінгвістична, екстралінгвістична та інші 
знакові системи.

Комунікативні бар’єри, їх види.
Література [3; 11; 14–16; 18; 19; 24; 35; 37; 41]

Тема 8. Проблема міжособистісної взаємодії в соціальній 
психології

Основні наукові погляди на взаємодію та її структуру. Теорія 
соціальної дії (М. Вебер, Т. Парсонс та ін.). Модель дідичної взає-
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модії Дж. Тібо та Г. Келлі. Концепція символічного інтеракціонізму 
Дж.-Г. Міда. Структурний опис взаємодії у трансактному аналізі 
Е. Берна. Взаємодія як організація спільної діяльності (Г. Андреє-
ва). 

Співробітництво та суперництво як основні види взаємодії. 
Форми поведінки особистості у міжособистісній взаємодії. Де-
структивні форми взаємодії: маніпулятивне спілкування, агресивна 
взаємодія, авторитарний стиль спілкування. Конфліктна взаємодія. 
Взаємодія на основі дружби та любові. Альтруїстична поведінка у 
взаємодії.

Взаємодія і міжособистісний вплив. Поняття про міжособистісний 
вплив та його види. Психологічний вплив, його види: переконання, 
зараження, навіювання, наслідування. Особистий вплив. Функціо-
нально-рольовий вплив. Індивідуально-специфічний вплив. Комуні-
кативний вплив.

Література [3; 6; 11; 14–16; 18; 19; 24; 26–28; 33; 35; 37]

Тема 9. Актуальні проблеми соціальної перцепції

Міжособистісне пізнання. Процес розуміння партнера по спілку-
ванню. Рівні розуміння: усвідомлення цілей, мотивів і установок ін-
шої людини; прийняття цілей, мотивів і установок іншої людини як 
своїх. Перцептивні механізми. Ідентифікація. Емпатія: емоційна, ког-
нітивна, предикативна, естетична. Форми емпатії: співпереживання, 
співчуття. Егоцентризм: пізнавальний, моральний, комунікативний. 
Рефлексія. Стереотипізація, види стереотипів.

Каузальна атрибуція як інтерпретація причин поведінки іншої 
людини. Типи атрибуції за Г. Келлі: особистісна, об’єктна, атрибуція, 
пов’язана з обставинами. Фундаментальна помилка атрибуції. Ефек-
ти соціальної перцепції.

Література [3; 11; 14–16; 18; 19; 24; 26; 35; 37]

Змістовий модуль 4. Соціальна психологія малих груп

Тема 10. Соціально-психологічні проблеми дослідження малої 
соціальної групи

Соціальна спільність і соціальна група. Основні ознаки соціаль-
ної групи. Спільна діяльність як основна сутнісна ознака соціаль-
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ної групи. Психологічний зміст спільної діяльності. Параметри, що 
характеризують групу як цілісність: композиція, структура, групові 
процеси. 

Групові норми та цінності як регулятори взаємодії членів групи. 
Групові санкції та групові очікування (експектації).

Проблема класифікації груп в соціальній психології.
Соціально-психологічні ознаки малої соціальної групи. Основні 

підходи та напрямки у вивченні малої соціальної групи: діяльнісний 
напрям (А. Петровський, Г. Андреєва); організаційно-управлінський 
підхід; параметрична концепція Л. Уманського; соціометричний під-
хід Дж. Морено; соціологічний напрямок Е. Мейо; школа групової 
динаміки К. Левіна; інтеракціоністський підхід (Дж.-Г. Мід).

Актуальні проблеми класифікації малих соціальних груп: первин-
ні і вторинні; формальні і неформальні; групи членства і референтні. 
Структурні характеристики малої групи. Формальна і неформаль-
на структура малої соціальної групи. Проблеми групової динаміки. 
Механізми розвитку малої групи: ідеосинкразійний кредит лідера, 
нормативний вплив меншості, внутрішньогруповий конфлікт, ефект 
поляризації і зсуву ризику. Механізми стабілізації малої соціальної 
групи: конформність, сумісність і спрацьованість, згуртованість. 
Проблема нормативного впливу більшості і меншості.

Проблема групової згуртованості: соціометричний (Дж. Море-
но), когнітивний (Л. Фестінгер) підходи; стратометрична концепція 
А. Петровського. Взаємозв’язок згуртованості і ефективності, про-
дуктивності групової діяльності. Взаємозв’язок згуртованості і су-
місності. Згуртованість і стабільність групи.

Література [4; 7; 10; 16–19; 21; 26; 31; 36; 39]

Змістовий модуль 5. Актуальні проблеми прикладної соціальної 
психології

Тема 11. Особливості прикладних досліджень у соціальній 
психології

Предмет і завдання прикладної соціальної психології на сучасно-
му етапі. Універсальні ознаки прикладних соціально-психологічних 
досліджень: наявність замовника, специфічної мови і терміноло-
гії, деталізована система практичних рекомендацій, використання 
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власних критеріїв ефективності. Проблема співвідношення при-
кладних і фундаментальних знань, відмінності ролей “теоретика” і 
“практика”.

Види прикладних соціально-психологічних досліджень: описові, 
аналітичні, оцінні; їх взаємозв’язок. Проблема ефективності приклад-
них соціально-психологічних досліджень.

Основні сфери застосування прикладної соціальної психології. 
Прикладна соціальна психологія у сфері економіки і виробництва. 
Прикладні соціально-психологічні дослідження у сфері політики. 
Прикладна соціальна психологія і управління. Соціально-психоло-
гічні дослідження у сфері освіти і науки. Прикладні аспекти соціаль-
но-психологічних досліджень у сфері охорони здоров’я. Соціальна 
психологія сім’ї і сімейних стосунків. Прикладні соціально-психоло-
гічні дослідження у правовій сфері. Пенітенціарна психологія.

Література [5; 8; 15; 17; 18; 22–24]

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Становлення і розвиток вітчизняної соціальної психології.
2. Особистість як предмет і об’єкт соціальної психології.
3. Проблема соціально-психологічної типології особистості.
4. Соціально-психологічні механізми соціалізації особистості.
5. Механізми регуляції соціальної поведінки особистості.
6. Спільності як предмет соціальної психології, етнографії, соціоло-

гії та історії.
7. Соціологічний і соціально-психологічний підходи до вивчення 

малих груп.
8. Психологічні ознаки малих груп і організацій.
9. Соціально-психологічне вивчення розвитку і динаміки груп.

10. Роль феноменів групової свідомості в життєдіяльності групи.
11. Проблема нормативного впливу більшості і меншості.
12. Стиль лідерства і проблема ефективності групової діяльності.
13. Проблема підвищення ефективності прийняття групового рішен-

ня.
14. Групові конфлікти, їх природа, типологія і функції.
15. Специфіка комунікативного процесу, функції спілкування.
16. Проблема комунікативного потенціалу особистості в соціальній 

психології.
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17. Проблема бар’єрів спілкування в соціальній психології.
18. Взаємозв’язок комунікативного, інтерактивного і перцептивного 

аспектів спілкування.
19. Структура атрибутивного процесу у спілкуванні. Проблема кау-

зальної атрибуції.
20. Проблема соціально-психологічного впливу.
21. Агресивність як детермінанта деструктивної форми взаємодії.
22. Феномени масової поведінки: явища зараження, наслідування.
23. Основні напрямки сучасної прикладної соціальної психології. 

Співвідношення фундаментального і прикладного знання.
24. Соціально-психологічні дослідження масових комунікацій. 

Функції масових комунікацій.
25. Соціально-психологічні дослідження реклами.
26. Соціальна психологія промислового виробництва (основні на-

прямки дослідження, мета і завдання).
27. Соціально-психологічні проблеми у сфері права і правової регу-

ляції поведінки. Зв’язок юриспруденції і соціальної психології.
28. Соціальна психологія пенітенціарних систем.
29. Соціально-психологічні дослідження у сфері маркетингу (функ-

ції і зміст).
30. Психологія міжособистісних відносин.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Проблема предмета соціальної психології.
2. Поняття про соціально-психологічний простір, соціально-психо-

логічну реальність та соціально-психологічні явища. 
3. Специфіка соціально-психологічного відображення.
4. Основні функції та категорії соціальної психології.
5. Актуальні завдання соціальної психології на сучасному етапі.
6. Принципи соціально-психологічного дослідження: історизму, 

об’єктивності, системності, розвитку, гуманізму, принцип зворот-
ного зв’язку у сфері взаємодії та групових процесів.

7. Методи соціально-психологічного дослідження. 
8. Соціально-психологічні проблеми в українській філософській 

думці ХVІІІ — ХІХ ст. (С. Яворський. Ф. Прокопович, Г. Сково-
рода, П. Куліш, М. Костомаров та ін.).
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9. Розвиток соціально-психологічних поглядів у період Нового часу 
(Н. Макіавеллі. Т. Гоббс) та епоху Відродження (Ж.-Ж. Руссо, 
Д. Дідро та ін.). 

10. Вплив соціологічної науки на розвиток соціальної психології 
(вчення про “колективні уявлення” Е. Дюркгейма, соціальний 
дарвінізм Г. Спенсера, закони наслідування Г. Тарда). 

11. Перші соціально-психологічні концепції середини ХІХ ст. (“пси-
хологія народів”, “психологія мас”, теорія інстинктів соціальної 
поведінки).

12. Теорія організації та управління Ф.-В. Тейлора та А. Файоля.
13. Концепція людських стосунків Е. Мейо, Хоторнські експери-

менти.
14. Дослідження соціальної фасилітації та соціальної інгібіції Ф. Ол-

портом та В. Меде.
15. Дослідження соціальних настанов В. Томасом та Ф. Знанець-

ким. 
16. Розвиток соціально-психологічних ідей в Україні та Росії у 20–

30-ті роки ХХ ст. (В. Артемов. Б. Беляєв, В. Бехтерев, Г. Челпанов 
і ін.).

17. Відродження соціальної психології та її розвиток на основі со-
ціалістичної орієнтації наприкінці 50-х років ХХ ст.

18. Особистість з погляду соціальної психології. 
19. Особистість як функціонально-рольова та сутнісна характерис-

тика індивіда. 
20. Поняття про соціально-психологічну компетентність особис-

тості.
21. Соціально-психологічні теорії особистості: психоаналіз, біхевіо-

ризм, гуманістична та екзистенційна психологія, акмеологічний 
підхід, трансактний аналіз.

22. Комунікативний потенціал та культура особистості. 
23. Структура комунікативного потенціалу особистості. 
24. Соціально-психологічна структура особистості. 
25. Сутність соціалізації як двостороннього процесу. 
26. Форми реалізації процесу соціалізації: соціальна адаптація та ін-

теріоризація. 
27. Співвідношення понять “соціалізація”, “адаптація”, “виховання” 

та “розвиток”. 
28. Стадії соціалізації за Г. Андреєвою. 
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29. Соціально-психологічні механізми соціалізації: цілеспрямовані 
та стихійні, усвідомлювані та неусвідомлювані.

30. Поняття про асоціалізацію, десоціалізацію, ресоціалізацію. 
31. Девіантна поведінка як вияв асоціалізації. 
32. Поняття про “маргінальну” особистість.
33. Самосвідомість особистості як фактор становлення у групі. 
34. Фази входження індивіда у групу за А. Петровським. 
35. Причини деіндивідуалізації особистості у групі. 
36. Причини труднощів інтеграції особистості у групу.
37. Статусно-рольові параметри особистості: статус, авторитет, пре-

стиж, позиція, роль, ранг. 
38. Види ролей. 
39. Статево-рольові характеристики особистості. 
40. Проблема гендерних відмінностей у соціальній психології.
41. Спілкування як специфічний вид діяльності. 
42. Структура спілкування. 
43. Рівні спілкування за Б. Ломовим. 
44. Функції спілкування (Б. Ломов, Л. Карпенко). 
45. Підходи до класифікації видів спілкування. 
46. Характеристика діалогічного виду спілкування. 
47. Стилі спілкування.
48. Характеристика вербальних і невербальних засобів спілкування. 
49. Специфіка міжособистісної комунікації та умови її успішності.
50. Компоненти комунікативного простору міжособистісних стосун-

ків: суб’єкти комунікації, спільна комунікативна дія, зворотний 
зв’язок, спільне інформаційне поле, механізми взаєморозуміння 
та ін. 

51. Говоріння та слухання. Особливості рефлексивного і нерефлек-
сивного слухання.

52. Психологічні особливості невербальної комунікації: оптико-кіне-
тична, проксемічна, паралінгвістична, екстралінгвістична та інші 
знакові системи.

53. Комунікативні бар’єри, їх види.
54. Основні наукові погляди на взаємодію та її структуру. 
55. Співробітництво та суперництво як основні види взаємодії. 
56. Форми поведінки особистості у міжособистісній взаємодії.
57. Деструктивні форми взаємодії: маніпулятивне спілкування, агре-

сивна взаємодія, авторитарний стиль спілкування. 
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58. Альтруїстична поведінка у взаємодії.
59. Взаємодія і міжособистісний вплив. 
60. Поняття про міжособистісний вплив та його види. 
61. Психологічний вплив, його види: переконання, зараження, навію-

вання, наслідування. 
62. Міжособистісне пізнання і процес розуміння партнера по спілку-

ванню. Рівні розуміння.
63. Перцептивні механізми. 
64. Каузальна атрибуція як інтерпретація причин поведінки іншої 

людини. Типи атрибуції за Г. Келлі. 
65. Ефекти соціальної перцепції. 
66. Основні ознаки соціальної групи.
67. Параметри, що характеризують групу як цілісність: композиція, 

структура, групові процеси.
68. Групові норми та цінності як регулятори взаємодії членів групи.
69. Групові санкції та групові очікування (експектації).
70. Проблема класифікації груп у соціальній психології.
71. Соціально-психологічні ознаки малої соціальної групи. 
72. Основні підходи та напрямки у вивченні малої соціальної групи.
73. Проблеми класифікації малих соціальних груп.
74. Структурні характеристики малої групи. Формальна і нефор-

мальна структура малої соціальної групи. 
75. Механізми розвитку малої групи: ідеосинкразійний кредит ліде-

ра, нормативний вплив меншості, внутрішньогруповий конфлікт, 
ефект поляризації і зсуву ризику.

76. Механізми стабілізації малої соціальної групи: конформність, 
сумісність і спрацьованість, згуртованість. 

77. Проблема групової згуртованості: соціометричний (Дж. Морено), 
когнітивний (Л. Фестінгер) підходи, стратометрична концепція 
А. Петровського. 

78. Предмет і завдання прикладної соціальної психології на сучасно-
му етапі. 

79. Універсальні ознаки прикладних соціально-психологічних до-
сліджень.

80. Проблема співвідношення прикладних і фундаментальних знань, 
відмінності ролей “теоретика” і “практика”.

81. Види прикладних соціально-психологічних досліджень: описові, 
аналітичні, оцінні; їх взаємозв’язок. 
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82. Проблема ефективності прикладних соціально-психологічних 
досліджень.

83. Прикладна соціальна психологія у сфері економіки і виробниц-
тва.

84. Прикладні соціально-психологічні дослідження у сфері політи-
ки.

85. Прикладна соціальна психологія і управління. 
86. Соціально-психологічні дослідження у сфері освіти і науки. 
87. Прикладні аспекти соціально-психологічних досліджень у сфері 

охорони здоров’я. 
88. Соціальна психологія сім’ї і сімейних стосунків. 
89. Прикладні соціально-психологічні дослідження у правовій 

сфері.
90. Прикладні соціально-психологічні дослідження пенітенціарних 

систем.
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