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ВСТУП 

Викладання курсу має на меті вироблення у студентів наукового 

світогляду, опанування глибоким знанням про особистість та 

групи, соціально-психологічні детермінінти їхнього становлення у 

сучасній соціокультурі.  

Матеріали містять теми лекційних занять, список літератури, а 

також теми творчих та пошукових завдань для самостійної 

роботи.  

До кожної теми практичних занять подані контрольні запитання, 

які можна обговорювати усно та уточнювати окремі теоретичні 

положення. Крім того, контрольні питання можуть бути 

запропоновані як письмові експрес-контрольні, які проводять на 

практичному занятті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура практичного заняття 

(види робіт, хв)

30

40
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10

Дискусія

Дослідне завдання

Аналіз інтернет джерел, анотація статті, книги

Підсумки та оцінювання
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

для студентів філософського факультету, денної форми навчання 

(спеціальність  „Психологія”) 

Т№ ТЕМА 
л. п Дата 

практичного 

1 
Модуль 1. Вступ до соціальної 

психології 2 2  

2 
Історія формування соціально-

психологічних ідей.  2 2 

 

 

3 
Розвиток української соціальної 

психології 2 2  (  К/Р  

,ТЕМИ 1-2-

3) 

 

4 
Особистість у соціальному світі. 

2 2  

5 
СОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ 

2 2  

6 СОЦ.  ПСИХОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРНА  

ДИВЕРСИТИВНІСТЬ ЛЮДИНИ 
2 1+ 1ГОД 

К/Р. 

 

7 СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБМІН  

ІНФОРМАЦІЄЮ 
2 2  

8 АГРЕСІЯ: ДЕСТРУКТИВНА 

ВЗАЄМОДІЯ 
2 2  

9 АЛЬТРУЇЗМ У ЛЮДСЬКИХ 

ВЗАЄМИНАХ 
2 2  

10 МІЖОСОБИСТІСНЕ СПРИЙМАННЯ ТА  

НАЛАГОДЖУВАННЯ БЛИЗЬКИХ 

ВЗАЄМИН 

2 2  

11 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ 

СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ   
2 2 (К/Р)   

 РАЗОМ ЗА 1-Й МОДУЛЬ 20 20  

12 МОДУЛЬ2.СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 2 2  
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ГРУП  

13 ПСИХОЛОГІЯ МАЛОЇ ГРУПИ 2 2  

14 СОЦІАЛЬНІ ВПЛИВИ В МАЛІЙ ГРУПІ 2 2  (К/Р  

15 КОНФОРМІЗМ ЯК ГРУПОВИЙ ФЕНОМЕН 2 2  

16 ПРОБЛЕМИ МІЖГРУПОВИХ ВІДНОСИН 2 2   

 

 

 РАЗОМ ЗА 2-Й МОДУЛЬ 12 12  

 РАЗОМ 32 32  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ЗМІСТ  ДИСЦИПЛІНИ „СОЦІАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ” 

РОЗДІЛ  І. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ  ТА ІСТОРІЯ  

СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

ТЕМА 1. ВСТУП ДО СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Соціальна психологія як наука. Поняття соціальної 

психології. Об’єкт і предмет соціальної психології. Дискусії з 

приводу предмета соціальної психології. Метанапрямки соціальної 

психо-логії. Соціальна психологія та постмодернізм.  

Соціальна психологія в системі науки. Структура соціальної 

психології. Соціальна психологія і суміжні дисципліни. Соціальна 

психологія і соціологія. Соціальна психологія і психологія 

особистості. Соціальна психологія і біологія. Соціальна психологія 

та рівні пояснень. Суб’єктивні аспекти науки. Завдання соціальної 

психології і проблеми суспільства. 

Основні методи соціально-психологічного дослідження. За-

гальна характеристика методів соціально-психологічного дос-

лідження. Проблема якості соціально-психологічної інформації. 

Опитування громадської думки. Репрезентативна вибірка. Не-
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репрезентативна вибірка, порядок пред'явлення запитань, запро-

поновані варіанти відповідей і формулювання запитань. 

Кореляційне дослідження: виявлення природних зв'язків. 

Кореляційні дослідження, їх переваги (вивчення впливу факторів у 

природніх умовах) та недоліки (двозначна інтерпретація причини 

та наслідку). Відтерміновані кореляції, що виявляють послі-

довність подій. 

Експериментальні дослідження: пошук причин та наслідків. 

Незалежна та залежна перемінні. Етика проведення експеримента.  

Список рекомендованої літероатури: 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 3-13. –366 c. 

– URL  https://studopedia.org/7-14519.html 

Лафранс М. Руководство по розумному потреблению научной 

информации // Пайнс Э., Маслач  К. Практикум  по социальной 

психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.19-37. – Режим доступу 

: https://klex.ru/h4b 

Милграм С. Экспериментальная социальная психология.– СПб: 

Питер, 2000.– С. 2-10. – 400 с. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ТЕМА 1. Вступ до соціальної 

психології 

Запитання для дискусії : 

1. Що вивчає соціальна психологія? 

2. У чому сенс історичної дискусії з приводу предмета 

соціальної психології? 

3. Назвіть основні напрямки соціальної психології? 

4. Яке ставлення соціальних психологів до постмодернізму?  

5. Яке місце займає соціальна психологія у системі наук? 

6. Якою є структура соціальної психології.   

https://studopedia.org/7-14519.html
https://klex.ru/h4b
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7. Які завдання соціальної психології в руслі вирішення 

проблем суспільства? 

8. Що таке феномен „справедливого світу”, які його наслідки 

для просоціальної поведінки? Реакція на міні-лекцію Дена 

Аріелі «Наскільки справедливим ми хочемо бачити світ? 

Ви будете здивовані». – URL :  

https://www.youtube.com/watch?v=2tCcoSRZqVY 

 

9. Що таке кореляційне дослідження?  

10. Якою є етика проведення  експерименту?  

 

Список рекомендованої літероатури: 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 3-13. –366 c. 

– URL  https://studopedia.org/7-14519.html 

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Книга 2: Соціальна 

психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – К.: 

Видавництво ХХІ. – 2010– С. 3 -10.– 464 с. 

Moscovici S. Social Representations: Essays in Social Psychology / S. 

Moscovici  – New York : NYU Press, 2001. – Р. 78-85. – Режим 

доступу :  
https://books.google.com.ua/books/about/Social_Representations.html?

id=0fA8DAAAQBAJ&redir_esc=y 

Дослідні завдання 
Варіант 1. Аналіз етапів  соціально-психологічного 

досліджен-ня [3, с.32-37]. 

Варіант 2. Ознайомлення із способами ефективного 

опанування наукової інформації [3, с.19-32]. 

Індивідуальні завдання для студентів 

Реферати: 

 Історична дискусія з приводу предмета соціальної 

психології. 

 Основні напрямки соціальної психології. 

https://www.youtube.com/watch?v=2tCcoSRZqVY
https://studopedia.org/7-14519.html
https://books.google.com.ua/books/about/Social_Representations.html?id=0fA8DAAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.ua/books/about/Social_Representations.html?id=0fA8DAAAQBAJ&redir_esc=y
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 Місце займає соціальна психологія у системі наук. 

Психологічний аналіз на тему: 

 Очевидний і завуальований вплив цінностей на 

соціальну психологію та формування концепцій.  

Аналіз уривка монографії:  

 Аронсон Элиот. Общественное животное. Введение 

в социальную психологию. – СПб.: Пройм Еврознак, 2006. – 416 с. 

 

Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей 

Передумови виникнення соціальної психології.Витоки 

соціально-психологічних ідей.Причини виокремлення соціальної 

психології у самостійну область знання. 

Перші історичні форми соціально-психологічного 

знання. Психологія народів. Розвиток соціально-психологічного 

знання в царині соціології.  

Перші соціально-психологічні теорії. Психологія мас Г. 

Ле Бона. Теорія інстинктів соціальної поведінки В. Мак Дуґала. 

Експериментальний період розвитку соціальної психології 

Поведінково-когнітивний напрямок соціальної психології. Со-

ціопсихоаналітичний напрямок соціальної психології. Когніти-

вістський напрямок соціальної психології. Соціальна психологія у 

сучасному світі.  

 Список рекомендованої літероатури: 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник. – C. 26–

34. –– URL :  . https://studopedia.org/7-14519.html 

Додаткова 

Лебон Г. Психологія мас; переклад Я. Мишанич. – К. : Андронум, 

2021. – С. 4-10. – 138 с  

Морено Я.-Л. Социометрия: Экспериментальный подход и наука 

об обществе.– М.: Академпроект, 2001.– С. 5- 10. – 416 с.  

Райх В. Психология масс и фашизм / Пер. с англ. Ю.Донца. СПб: 

Университетская книга, 1997. – С. 7-11.– 380 с. 

 

 

 

https://studopedia.org/7-14519.html
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ТЕМА 2.  

Запитання для дискусії : 

 

1.Психологія мас Г. Ле Бона. 

 2.Теорія інстинктів соціальної поведінки В. Мак Дуґала. 

3.Поведінково-когнітивний напрямок соціальної психології.  

4.Соціопсихоаналітичний та когнітивістський напрямок соціальної 

психології.  

Список рекомендованої літероатури: 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник. – C. 26–

34. –– URL :  . https://studopedia.org/7-14531.html 

Додаткова 

Морено Я.-Л. Социометрия: Экспериментальный подход и наука 

об обществе.– М.: Академпроект, 2001. – 416 с.  

Райх В. Психология масс и фашизм / Пер. с англ. Ю.Донца. СПб: 

Университетская книга, 1997.– 380 с. 

 

 

Тема 3. Розвиток української соціальної психології  

Витоки української соціально-психологічної думки. 

Початки української соціальної психології (60-ті рр. ХІХ – початок 

ХХ ст.). Психолінгвістична концепція О.Потебні. 

Соціопсихологічна концепція М. Михайловського. Природнича 

концепція В.Бехтерєва. 

Розвиток української соціальної психології у ХХ ст. 

Дискусії про предмет соціальної психології (20-ті рр. ХХ ст.). 

Біосоціологічна школа рефлексології. Психологія колективу О. 

Залуж-ного Концепція біосоціальної природи поведінки 

І.Соколянського. Перший фундатор західноукраїнської психології 

– С. Балей . 

Розвиток соціально-психологічної думки українськими 

вченими в еміграції. Соціально-психологічна думка в еміграції: 

інститути та персоналії. Соціально-психологічні погляди Я.Яреми. 

https://studopedia.org/7-14531.html
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Концепція українського характеру Д.Чижевського. Ідеї нації В. 

Липинського. Націософія Ю.Липи. Психічна структура українців у 

концепції І.Мірчука. Концепція індивідуального універсалізму Ю. 

Вассияна. Формування „української душі” у синтезі О. 

Кульчицького та М. Шлемкевича. 

 

Список рекомендованої літероатури: 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник... –С. 43-

69. – URL :  https://studopedia.org/7-14529.html 

Додаткова 

Балей С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології. 

Тернопіль, 1995.– С. 3-4. – 46с. 

https://uahistory.com/topics/famous_people/9057 

Вассиян Ю. Одиниця й суспільність (суспільно-філософські 

нариси).– Торонто: Золоті ворота, 1957. – С. 2-3. – 91 с. 

https://violity.com/103677493-d-r-yuliyan-vassiyan-odinicya-j-

suspilnist-toronto-zoloti-vorota---1957-diaspora 

Гапон Н Соціально-психологічні погляди Якима Яреми Гапон Н . 

Філософсько-психоаналітичні інтерпретації «народного духу» у 

праці Якима Яреми/ Н. Гапон // Вісник Львівського університету. 

Серія філософські науки. – 2019 – Вип. 22. – С. 56-60. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27422?show=full 

Шлемкевич М. Загублена українська душа. Мюнхен, 1996. – С. 

127-30. – 138с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S2

1STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CN

R=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0005239 

Ярема Я. Українська духовність у її культурно-історичних виявах 

// Українська педагогічна думка Галичини в іменах. Львів: Вид. 

Цен тр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – С.39. – 109с. 

https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/sets/7215764792733423

1/ 

 

 

 

 

https://studopedia.org/7-14529.html
https://uahistory.com/topics/famous_people/9057
https://violity.com/103677493-d-r-yuliyan-vassiyan-odinicya-j-suspilnist-toronto-zoloti-vorota---1957-diaspora
https://violity.com/103677493-d-r-yuliyan-vassiyan-odinicya-j-suspilnist-toronto-zoloti-vorota---1957-diaspora
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27422?show=full
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0005239
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0005239
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0005239
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0005239
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/sets/72157647927334231/
https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/sets/72157647927334231/
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3.  

Тести за темами 1-2-3 (2 год) в системі  MOODLE 

Тести проводить викладач практичних занять 

 

РОЗДІЛ  ІІ. СОЦІАЛЬНА  ПСИХОЛОГІЯ  ОСОБИСТОСТІ 

 

ЛЕКЦІЯ. Тема4: Особистість у соціальному світі 

 

Я-концепція та тип соціокультури. Поняття особистість та Я-

концепція. Ефект посилання на себе. Тип соціокультури, 

соціалізація індивідуалістської та колективістської Я-концепція  

Самоефективність. Поняття самоефективності та її до-слідження 

А.Бандурою. Локус контролю: концепція екстернальних та 

інтернальних типів Ю.Роттера. Набута безпорадність як антипод 

самовизначення. 

Схильність до міркувань на користь власного Я. Пояснення 

позитивних і негативних подій. Невиправданий оптимізм. 

Помилковий консенсус і помилкова унікальність.  

Справляння враження на інших. Помилкова скромність. 

Створення бар’єрів самому собі. Самопрезентація. 

Література 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник. – С. 70-

88. URL :  https://studopedia.org/7-14537 

Додаткова 

Бауман З., Донскінс Л. Плинне зло. Життя без альтернатив; 

[перекл. О. Буценко]. – Київ : Дух і Літера, 2016. –  С. 3-4. – 200 с. 

Гапон Н.П. Життєсвіт людини та групова ідентичність у 

міждисциплінарній оптиці / Н. Гапон // Габітус. – 2021. – Випуск 

24. – Том 2. – С. 130–134. – Режим доступу : DOI 

https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2021.24.2.23 

Мольц М. Психокібернетика; [ переклад Т. Семигіна]. – Київ : Book 

Chef, 2020. – C. 12-15. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Тема 4: Особистість у соціальному 

світі  

 

Запитання для дискусії : 

Яке ваше визначення особистості? 

https://studopedia.org/7-14537
http://habitus.od.ua/journals/2021/24-2021/part_2/25.pdf
https://doi.org/10.32843/2663-%205208.2021.24.2.23
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Що таке Я-концепція, які її структурні компоненти? 

Які є соціокультурні види Я-концепцій? 

Що таке самоефективність та хто її досліджував? 

Які типи локусу контролю ви знаєте та хто автор цієї концепції? 

У яких випадках, і чому люди створюють собі бар’єри?  

Які техніки самопрезентації відомі вам ?  

Як позначається на особистості «плинність соціуму»: візуалізація 

положень праці З.Баумана. 

 – URL : https://www.youtube.com/watch?v=xzGoiDHhmBA 

Література 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник. – С. 70-

88. URL :  https://studopedia.org/7-14537 

Додаткова 

Гапон Н.П. Життєсвіт людини та групова ідентичність у 

міждисциплінарній оптиці / Н. Гапон // Габітус. – 2021. – Випуск 

24. – Том 2. – С. 130–134. – Режим доступу : DOI 

https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2021.24.2.23 

The marshmallow test: can children learn self-control? – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=d8M7Xzjy_m8; 

https://www.youtube.com/watch?v=KKRspzImtUA 

Проблемні та дослідні завдання на практичному занятті 

Варіант 1. Групова дискусія на тему «Що таке особистість та коли 

нею стають?».  

Варіант 2. Дослідження особливостей Я-концепції, локусу 

контролю (за вибором). 

Індивідуальні завдання (за вибором) 

 Міні - творчі роботи : 

Структурні елементи Я-концепції 

Локус контролю : екстернальний та інтернальний типи 

Реферати :  

Самопрезентація як турбота про Я-образ.  

Развиток Я-концепції та виховання 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xzGoiDHhmBA
https://studopedia.org/7-14537
http://habitus.od.ua/journals/2021/24-2021/part_2/25.pdf
http://habitus.od.ua/journals/2021/24-2021/part_2/25.pdf
https://doi.org/10.32843/2663-%205208.2021.24.2.23
https://www.youtube.com/watch?v=d8M7Xzjy_m8
https://www.youtube.com/watch?v=KKRspzImtUA
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ЛЕКЦІЯ. Тема5: Соціальні атитюди  

Атитюди як ефективний спосіб оцінювання світу. Чи 

визначають установки поведінку: в експеримент Р. Ла П’єра 

(1934). Зменшення соціальних впливів на виражені установки: 

метод неістинного джерела інформації (Е.Джоунз, Г.Сігал). 

Посилення установок та доведення їх до свідомості. 

Рольова поведінка та атитюди. Ефект вживання у роль. Вплів 

рольової поведінки на установки. Стенфордський експеримент Ф. 

Зімбардо (1971). Виконання соціальних ролей як зміна 

самосприйняття та атитюдів.  

Зміни атитюдів через втягування у поведінкові ситуації. 
Феномен „нога у дверях” як тактика незначних поступок.. „Техніка 

заманювання” як негативна тактика досягнення згоди. Негативні 

установки як наслідок неморальних вчинків.  

Теорія когнітивного дисонансу. Зміна атитюдів як потреба 

підтримувати узгодженість між нашими знаннями. Ефект 

недостатнього виправдання. Експеримент Л. Фестінґера та Дж.М. 

Карлсміт: зменшення внутрішнього дискомфорту через 

виправдання власних дій (у ситуації недостатньої зовнішньої 

вмотивованості).  

Література 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник. – С.100- 

116. – URL : https://studopedia.org/7-14548.html 

Зимбардо Ф.Д. Стэнфордский тюремный эксперимент// Пайнс Э., 

Маслач К. Практикум по социальной психологии...– С.296-320. – 

Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

Зимбардо Ф.Д., Эббесен Э.Б., Маслач К. Практическое применение 

принципов изменения установок и поведения // Пайнс Э., Маслач 

К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 

2000. – С.79-93. – Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

Експеримент О.О. Бодальова. Вплив соціальної установки. 

https://www.youtube.com/watch?v=dwSTopb4beY 

https://studopedia.org/7-14548.html
https://klex.ru/h4b
https://klex.ru/h4b
https://www.youtube.com/watch?v=dwSTopb4beY
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Cognitive dissonance. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=bp39qSdyTc4  

Ставлення до багатих та бідних – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=O6nrM4PHjU4 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Тема 5 . Атитюди особистості  

Запитання для дискусії : 

У чому сутність експерименту Р. Ла П’єра? 

Як відбуваються зміни установок через втягування у поведінкові 

ситуації (ефект „твердження, що стає переконанням”)? 

Що ви знаєте про феномен „нога у дверях” та „техніку 

заманювання”?  

Як виявляється ефект недостатнього виправдання в експерименті 

Л. Фестінґера та Дж.М. Карлсміт ?  

Ваші міркування після перегляду лекції на TED-платформі «Я не 

хочу дітей: припиніть переконувати мене, щоб я змінила думку» – 

URL :  

https://www.ted.com/talks/christen_reighter_i_don_t_want_children_st

op_telling_me_i_ll_change_my_mind?language=uk 

Література 

Стенфордський тюремний експеримент, або як би я себе поводив?. 

–– URL : https://www.youtube.com/watch?v=YrYDE1OTNkw 

Фестингер Л., Рикен Г., Шехтер С. Когда пророчество не 

исполняется // Пайнс Э., Маслач  К. Практикум  по социальной 

психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.93-104. – Режим 

доступу : https://klex.ru/h4b 

Дослідні завдання 

Варіант 1. Виконаня вправи „Мисленнєві карти”. 

Стенлі Мілграм запропонував концепцію "психологічних карт" для 

дослідження вподобання людиною міського довкілля. Ви можете 

адаптувати цей метод для того, щоб зрозуміти, які установки 

сприйняття маєте ви інші стосовно певного локального міського 

простіру (наприклад, ваше університетське містечко, або парк, 

можливо Стрийський тощо).  

Інструкція: приготуйте папір, кольорові фломастери. 

Об’єднайтеся в групи по 2-4 особи, які орієнтовно добре знають 

той, чи інший локальний міський простір (студенське містечко, 

https://www.youtube.com/watch?v=bp39qSdyTc4
https://www.youtube.com/watch?v=O6nrM4PHjU4
https://www.ted.com/talks/christen_reighter_i_don_t_want_children_stop_telling_me_i_ll_change_my_mind?language=uk
https://www.ted.com/talks/christen_reighter_i_don_t_want_children_stop_telling_me_i_ll_change_my_mind?language=uk
https://www.youtube.com/watch?v=YrYDE1OTNkw
https://klex.ru/h4b
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парк, частину вулиці, маршрут трамваю тощо). Метод ґрунтуєтья 

на зображенні карти (наприклад, університетского містечка). 

Головне, щоб людина малювала містечко так, як його бачить, не 

прагнула до географічної точності. Спочатку намалюйте карту 

університетського містечка самі. Не показуйте іншим свою карту, 

доки вони не намалюють свої власні. Аналіз трьох карт трьох 

(чотирьох) осіб: 1. Чи є які-небудь об'єкти або межі, які нанесені 

на всі три-чотири карти? Якщо є, то які? 2. Чи представлені деякі 

ділянки та будівлі  містечка на картах у збільшенму вигляді, а які у 

зменшеному? Якщо так, то як ці виділені частини карти 

відображають інтереси та види діяльності людини, що намалювала 

дану карту? 3. Які об'єкти не відображені на картах? 4. Крім того, 

що є пропущені деякі об'єкти, чи є на картах будь-які інші 

закономірності, спотворення? 

Варіант 2. Проаналізуйте методи впливу, які використовують у 

рекламі за схемою: зараження; навіювання; переконання; 

наслідування. Якісь з цих методів ви вже використовували 

неусвідомленоу стосунку до інших, а які з цих методів 

застосовували до вас? 

Індивідуальні завдання: 

Міні - творчі роботи : 

Інтерпретація інших людей: приписування причин внутрішнім 

(диспозиційним) чи зовнішнім (ситуативним) факторам.  

Особистісна самоефективність.  

Реферати :  

Теорія когнітивного диссонансу – найвпливовіша теоретична 

модель зміни установок та поведінки.  

Негативні соціальні вчинки та установки 

Втягування у секти: протистояння маніпуляціям 

  Анотація прочитаного з розділу праці  

1.  Форвард С., Фрейзер Д. Емоційний шантаж. ; [перекл. О. 

Курганова]. – Київ : Фабула, 2019. – С. 30-40. –336 с. 

2. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. – Київ : 

Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 5-10.– С. – 160 с. 

 

 

https://book-ye.com.ua/authors/syuzan-forvard/
https://book-ye.com.ua/authors/donna-frejzer/
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ЛЕКЦІЯ. Тема 6: Особистість у диверситивній соціокультурі 

Людська природа та культурна диверситивність. Куль-турна 

різноманітність людей. Культурні детермінанти особис-тісного 

простору. Протистояння: індивідуалізм – колективізм. Культурна 

схожість. Ідентичність особи. Рольова ідентичність. Ролі з високим і 

з низьким статусом.  Інверсія (зміна) ролей. 

Підходи до вивчення ґендерно-рольової поведінки. Поняття 

ґендеру. Еволюційний та культуральний підходи. Акценти 

вивчення ґендеру: відмінності та схожість. Вплив культури на 

ґендерні ролі. Постсучасність та диверситивність статевої поведінки. 

Ґендерні особливості соціальної поведінки. Соціальне 

домінування. Ґендерні особливості незалежної поведінки. Вибір 

партнерів сімейного життя в інтерпретації еволюційної психології.  

Література 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– С.100- 

116. URL :  http://helpiks.org/6-13265.html 

Додаткова 

Блок Дж.Х. Влияние дифференцированной социализации на 

развитие личности мужчин и женщин // Пайнс Э., Маслач К. 

Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – 

С.168-182. – Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. – Київ : Клуб 

сімейного дозвілля, 2020. – 5-10.– С. – 160 с. 

Бэрон Р.С., Берджис М.Л., Као Ч. Выявление и осуждение 

предрассудков: замечаем ли мы проявления сексизма у женщин // 

Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – 

СПб.: Питер Ком, 2000. – С.182-199. 

 

 

 

 

 

 

http://helpiks.org/6-13265.html
https://klex.ru/h4b
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Тема 6. Особистість у диверситивній 

соціокультурі 

Запитання для контрольної роботи ( 1год): 

1.Назвіть соціокультурні детермінанти особистісного простору, 

наприклад, японців. – URL :  

https://www.youtube.com/watch?v=ppzdo4mYT_M 

2.Що таке соціокультурна ідентичність особи, з позиції 

критичного осмислення матеріалу відео – URL :  

https://www.youtube.com/watch?v=UEPDeiKDPKA 

3.Як уникнути полюсів фемінності-маскулінності у соціалізації 

дівчаток через відеоігри? (на основі аналізу TED теми: «Чому б не 

зробити відео ігри для дівчаток?»  (Why not make video games for 

girls? ). – URL : 

https://www.ted.com/talks/brenda_laurel_on_making_games_for_girls/

transcript 

Література: 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– С.100- 

116. URL :  http://helpiks.org/6-13265.html  

Бауман З. Від паломника до туриста. – С. 4-6. – URL : 

http://jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/218/submission/original/21

8-411-1-SM.pdf 

Гіденс Е. Модерність і самототожність. – С.102-103. – URL 

:http://ecsocman.hse.ru/data/775/651/1219/gl5.pdf 

 

Дослідні завдання 

Варіант І. Дослідіть особистість за шкалою «маскулінність-

фемінність» методики FPI. 

Інструкція.Уважно прочитайте твердження  та зазначте, будь 

ласка, відповідь „так” або „ні”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ppzdo4mYT_M
https://www.youtube.com/watch?v=UEPDeiKDPKA
https://www.ted.com/talks/brenda_laurel_on_making_games_for_girls/transcript
https://www.ted.com/talks/brenda_laurel_on_making_games_for_girls/transcript
http://helpiks.org/6-13265.html
http://jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/218/submission/original/218-411-1-SM.pdf
http://jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/218/submission/original/218-411-1-SM.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/775/651/1219/gl5.pdf
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№  Так  Ні  Бал 

1 

Я майже щодня думаю про те, наскільки 

кращим було б життя, якби мене не 

переслідували невдачі 

   

2 
Я можу застосувати фізичну силу, якщо 

необхідно відстояти свої інтереси 

   

3 Я легко соромлюсь    

4 
Я люблю такі завдання, коли можна 

діяти без тривалих розмірковувань 

   

5 У мене часто немає апетиту    

6 Зазвичай я рішучий (а) і дію швидко    

7 
Коли я хвилююсь, в мене пересихає в 

роті, трусяться руки і ноги 

   

8 
Я із задоволенням вказую іншим на їхні 

помилки 

   

9 
Активно приймаю участь в організації 

суспільних заходів 

   

10 
Якщо я дуже розсерджусь на когось, то 

можу його вдарити 

   

11 
Мене мало хвилює те, що хтось погано 

до мене ставиться 

   

12 

Я швидше примушу будь-яку людину 

зробити те, що мені потрібно, ніж 

попрошу її про це 

   

13 У мене досить часто змінюється настрій    

14 Я впевнений (а)а у своєму майбутньому    
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15 
Часто в мене такий настрій, що я готовий 

(а) вибухнути з будь-якого приводу 

   

Ключ: відповіді «так» на запитання 2, 4, 

6,8,9,10,11,12,14,15 оцінюються в 1 бал, відповіді «ні»- на 

запитання 1, 3, 5,7,13  оцінюються в 1 бал. Неспівпадіння відповіді 

з ключем 0 балів. Високі оцінки по даній шкалі – від 11-15 балів, 

вказують на перебіг психічних процесів за чоловічим типом, а 

низькі, в діапазоні від 1-5 балів – за жіночим. Середні показники 6-

10 балів вказують на застосування особою різних стратегій 

поведінки, т.з андрогінність, або соціальну гнучкість поєднання 

маскулінних та фемінних типологічних рис. 

Чоловічий (маскулінний) тип свідчить про виражену 

здатність протистояти негараздам, згуртовувати оточуючих, 

надихати на досягнення цілей, вказує на твердість характеру. 

Жіночий (фемінний) тип притаманний людині, на яку 

розраховують близькі, друзі, колеги, проте в ситуаціях, що 

вимагають взяти на себе відповідальність, керівництво, виявити 

наполегливість, такий тип схильний доручати вирішення вагомих 

справ іншим.  

Андрогінний (змішаний) тип свідчить про застосування 

стратегій як маскулінного так і фемінного типів. Наприклад, 

здатність протистояти негараздам, згуртовувати оточуючих, що 

вказує на твердість характеру може поєднуватися з бажанням 

розділити власну відповідальність з іншими, чи переадресувати її 

іншим. 

Індивідуальні завдання за вибором  

(умови виконаня та оформлення вкінці методички) 

Міні-творчі роботи  

Дослідження явища «фейсизму» у пресі. Студентам пропонують 

переглянути різні газети, журнали. На вибір : кілька номерів (2-4) 

універсального журналу чи газети однієї назви, що виходила 
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впродовж тижня (місяця, року). Після цього занотувати відповідь 

на запитання : Скільки фотокарток чоловіків, жінок ви налічили в 

газеті?. Які тематичні підписи мають фото жінок та чоловіків? Які 

саме соціальні ролі (формальні, неформальні, офіційні, неофіційні) 

фіксують ці фото чоловіків та жінок. Де тут ви вбачаєте фейсизм? 

Відповіді зафіксуйте у табличці. Долучіть вирізки та фото до 

таблички як додатки А,Б, В і т.д. та зробіть посилання на них у 

табличці. 

Реферати 

Стать у психоаналізі. 

Вплив на поширеність сексизму засобів масової інформації. 

Аналіз книги, статті (на вибір) 

Міркування про стать у контекті радикального феміністького 

підходу у праці Мілет К. «Сексуальна політика» / Пер. з англ.. – 

К.: Основи, 1998. – 619 с.   

Сімона все пояснить: 10 уроків для тінейджерок від авторки 

«Другої статі». – URL : https://bokmal.com.ua/books/simona-knows-

better  

Напишіть «Лист до автора»  

Мурек В. В. Самотність. Сила людських стосунків; [ переклад О. 

Любенко]. – Київ : Лабораторія, 2020. – 304 с. 
Форвард С., Фрейзер Д. Емоційний шантаж. ; [перекл. О. 

Курганова]. – Київ : Фабула, 2019. – 336 с. 

 

 

 

https://bokmal.com.ua/books/simona-knows-better
https://bokmal.com.ua/books/simona-knows-better
https://book-ye.com.ua/authors/syuzan-forvard/
https://book-ye.com.ua/authors/donna-frejzer/
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РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

СПІЛКУВАННЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН 

ЛЕКЦІЯ. Тема  7. Спілкування як обмін інформацією. 

Основні характеристики спілкування.  Поняття спілкування 

в соціальній психології. Структура спілкування. Функції 

спілкування. Види спілкування.  Стратегії та стилі спілкування.   

Обмін інформацією в комунікативному процесі. Поняття кому-

нікації. Прямий та непрямий (опосередкований) способи подання 

інформації. Передумови ефективності  способів: готовність ауди-

торії сприйняти аргументацію та схильність аудиторії до схва-

лення інформації без роздумів. Складові переконання: комуні-

катор. зміст повідомлення, канал передачі інформації, аудиторія.  

Вплив „комунікатора”. Кредитність (компетентність та 

надійність) комунікатора. Тривалість ефекту кредитності джерела. 

Впливи „некредитної” особи: ефект сплячого. Сприйняття 

компетентності комунікатора та її посилення : висловлювання 

солідарних з аудиторією суджень, фаховість. Сприйняття надій-

ності комунікатора: впевненість, погляд, довіра аудиторії щодо 

відсутності маніпуляції, темп мовлення. Привабливість комуні-

катора. 

 Зміст повідомлення. Вплив раціональних та емоційних 

арґументів. Переконливість повідомлення, яке асоціюється з пози-

тивними почуттями (ефект доброго настрою). Переконливість 

повідомлення, яке апелює до неґативних емоцій (ефект активації 

страху). Однобічна та повна інформація. Переконливість інфор-

мації: ефекти первинності та вторинності.  

Канал передачі інформації. Ефективність активно пережитої 

та пасивно сприйнятої інформації. Ефективність  особистого 
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контакту з комунікатором та засобів масової інформації. Перекон-

ливість простих та складних повідомлень в каналах комунікації 

(відеозапис, аудіозапис, друкований текст).  

Адресат повідомлення (аудиторія). Специфіка аудиторії: 

самооцінка слухачів, вік та їх погляди. Реакція на зміст 

повідомлення. Маніпуляції з відволікання  уваги для позбавлення 

контрарґументів. Незацікавлена та незацікавлена аудиторія.  

Приклади соціально-психологічні досліджень в галузі 

переконань. Втягування у секти. Складові вербування. Неґатив-

ний груповий ефект. Конструктивне використання переконань: 

консультування та психотерапія.  

Література 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: 

С.125-148. –URL : https://studopedia.org/7-14395.html  

додатково 

Берн Е. Люди, які грають у ігри; перекл. [К. Меньшикова]. – Київ : 

Клуб сімейного дозвілля, 2021. – С. 4-8. –256 с. 

Борґ Дж. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного 

спілкування; [перекл. Н. Лазаревич]. – Київ : Фабула, 2019. – С. 5- 

10. – 304 с. 

Чалдіні Р. Психологія впливу. Переконуйте та досягайте успіху!; 

[перекл. М. Скоробогатов]. – Київ : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 

С. 4-7. – 352 с. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ТЕМА 7. Спілкування як 

обмін інформацією 

          Запитання для дискусії: 

1. Перелічіть основні характеристики спілкування?   

2. Які складові переконання ? 

3. Що таке кредитність комунікатора? 

4. Який ефект обумовлює „некредитний” 

комунікатор? 

5. Що таке ефект „активації страху”? 

https://studopedia.org/7-14395.html
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6. Що таке однобічна та повна інформація? 

7. Коли інформація є більш переконливою (на 

прикладі ефектів „первинності” та „вторинності”)?  

8. Які існують канали передачі інформації? 

9. Найбільш ефективною для переконання є активно 

пережита чи пасивно сприйнята інформація? 

10. Найбільш ефективним для переконання є особистий 

контакт з комунікатором чи вплив ЗМІ?  

11. Що ви знаєте про переконливість простих та 

складних повідомлень в каналах комунікації (відеозапис, 

аудіозапис, друкований текст)?  

Література 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: 

С.125-148. –URL : https://studopedia.org/7-14395.html  

додатково 

Борґ Дж. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного 

спілкування; [перекл. Н. Лазаревич]. – Київ : Фабула, 2019. – С. 5- 

10. – 304 с. 

Чалдіні Р. Психологія впливу. Переконуйте та досягайте успіху!; 

[перекл. М. Скоробогатов]. – Київ : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 

С. 4-7. – 352 с. 

Дослідні завдання: 

Варіант 1. Опитувальники спілкування, комунікації. 

 

Індивідуальні завдання (за вибором): 

Реферати :  

 Принципи переконання та групового впливу  на 

прикладі втягування у секти.  

 Сила впливу групи на формування поведінки її 

членів (алкоголізація, тютюнокуріння, наркотики). 

Аналіз розвідки:   

Джонс Р. Третья волна // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по 

социальной п сихологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. –  

С. 260-276. 

Психологічний аналіз: 

 Подумайте над способами протистояння  

рекламним  впливам.  

https://studopedia.org/7-14395.html
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 Розгляньте особливості переконання незацікавленої 

та незацікавленої аудиторій.  

 Ефекти прикладних дослідженнь у галузі 

соціальних переконань та впливів.  

 

ЛЕКЦІЯ. Тема 8. Агресія: деструктивна взаємодія 

Агресія: деструктивна взаємодія 

Поширеність аґресії та її види. Фізична та вербальна (словесна) 

аґресія. Ворожа аґресія (скерована  на заподіяння  шкоди) та 

інструментальна (як засіб досягнення мети). Контактна 

(безпосереднє заподіяння шкоди різними знаряддями) та 

дистантна (застосування вогнепальної зброї тощо) аґресія. 

Аналіз причин аґресії. Протилежні погляди філософів на людську 

природу. Теорія інстинктивної аґресії  (З.Фройд та К.Лоренц) та 

еволюційна психологія.  Біологічні теорії (особливість діяльності 

нервових центрів мозку, генетичні та біохімічні чинники). 

Психологічні теорії аґресії. Класична теорія „фрустрація – аґресія 

(Дж.Доллард та Н.Міллер). Концепція заміщеної аґресії 

(Л.Берковіц). Відносна депривація та аґресивне реаґування. 

Аґресія як „вигідна” навичка досягання мети. Теорія соціального 

научіння аґресії. Класичні експерименти А. Бандури. Вплив сім'ї 

та середовища на аґресивність дітей. 

Послаблення аґресії. Ситуативні чинники, що провокують на 

аґресивні дії (біль, атакуюча поведінка, спека, тіснява). Посилення 

діяльності ЗМІ на прищеплення зразків просоціальної поведінки. 

Психотерапевтичні методи (катарсис) послаблення аґресії. Підхід, 

заснований на соціальному научінні. 
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Література 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– С.174- 

180; 184-192. –URL : http://helpiks.org/6-13291.html  

додаткова 

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия.– С.325-330. – URL : 

http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/baron_richardson

.pdf 

доаткова 

Тернер Ч.У., Лэйтон Дж.Ф., Саймонс Л.С. Полевые исследования 

агрессивного поведения: стимуляторы агрессии, обозримость 

жертвы и подача автомобильных сигналов // Пайнс Э., Маслач К.  

– Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

Психологія троля: як сучасна культура породжує емоційне 

відчуження. – URL : https://theoryandpractice.ru/posts/12376-trololo 

Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. –С. 374-405. 

http://grabovskaya.by/sites/default/files/%20Л%5B1%5D.,%20Зиглер

%20Д.%20Теории%20личности.pdf 

Форвард С., Фрейзер Д. Емоційний шантаж; [перекл. О. 

Курганова]. – Київ : Фабула, 2019. – С. 5-8. – 336 с. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Тема 8. Агресія 

Запитання для дискусії: 

Що таке агресія, які  її види розрізняють?  

Хто є авторами теорії інстинктивної агресії?   

Як розглядають природу агресії еволюційні психологи?  

Якими є чинники агресії в руслі біологічних теорій? 

Який зміст психологічної теорії фрустрації-агресії Дж. Долларда 

та Н.Міллера? 

Який зміст концепції заміщеної агресії Л.Берковіца?  

Що таке „відносна депривація”, чи впливає вона на агресивне 

реаґування?  

Який зміст теорії соціального научіння агресії? 

Чи культура пригнічує аутентичність особистості у вияві емоцій? 

Основні позиції відео «Культурні відмінності у регуляції емоцій». 

–URL : https://postnauka.ru/video/77335 

Література 

http://helpiks.org/6-13291.html
http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/baron_richardson.pdf
http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/baron_richardson.pdf
https://klex.ru/h4b
https://theoryandpractice.ru/posts/12376-trololo
http://grabovskaya.by/sites/default/files/%20Л%5B1%5D.,%20Зиглер%20Д.%20Теории%20личности.pdf
http://grabovskaya.by/sites/default/files/%20Л%5B1%5D.,%20Зиглер%20Д.%20Теории%20личности.pdf
https://book-ye.com.ua/authors/syuzan-forvard/
https://book-ye.com.ua/authors/donna-frejzer/
https://postnauka.ru/video/77335
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Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия.– С.325-330. – URL : 

http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/baron_richardson

.pdf 

Тернер Ч.У., Лэйтон Дж.Ф., Саймонс Л.С. Полевые исследования 

агрессивного поведения: стимуляторы агрессии, обозримость 

жертвы и подача автомобильных сигналов // Пайнс Э., Маслач К.  

– Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

Психологія троля: як сучасна культура породжує емоційне 

відчуження. – URL : https://theoryandpractice.ru/posts/12376-trololo 

 

Дослідні завдання 

Варіант 1. А. Визначте особисті оцінки агресії 
1 

 Підкресліть обраний вами бал в континуумі, 

де 5 – дуже агресивна поведінка, а 1- зовсім 

не агресивна. 

1. Під час гри в бейсбол, той що 

падає вдаряє відбиваючого м'яча 

гравця. 

5 4 3 2 1 

2. Чоловік дає ляпаса дружині під 

час сварки 

. 5 4 3 2 1 

3. На війні під час атаки солдат 

застрелив ворожого солдата. 

5 4 3 2 1 

                                                                   

1 Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – С.406-410. – 
Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

 

 

 

http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/baron_richardson.pdf
http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/baron_richardson.pdf
https://klex.ru/h4b
https://theoryandpractice.ru/posts/12376-trololo
https://klex.ru/h4b
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5. Учитель вичитує учня, який не 

виконав завдання 

5 4 3 2 1 

6. Жінка вбиває гвалтівникаа  5 4 3 2 1 

7. Група революціонерів вночі 

закладає бомбу в банку, таким 

чином висловлюючи політичний 

протест 

5 4 3 2 1 

8. Розчарований громадянин 

вирішує не голосувати.  

5 4 3 2 1 

9. Дві дитини фантазують, як вони 

помстяться своїм ворогам 

5 4 3 2 1 

10. Тюремний наглядач страчує 

злочинця 

 5 4 3 2 1 

11. Під час сварки дружина дає 

ляпаса чоловікові 

. 5 4 3 2 1 

12. Побачивши по телевізору 

особливо криваву сцену дитина 

починає сміятися 

, 5 4 3 2 1 

13. Людина наносить графіті на 

стіни туалету.  

5 4 3 2 1 

14. Людина випадково зіштовхує з 

підвіконня квітковий горщик, який 

падає на перехожого і травмує його. 

5 4 3 2 1 

15. Двоє людей в барі сваряться і 

починають кричати один на одного 

5 4 3 2 1 

16. Двоє поліцейських затримують 

демонстранта і вдягають на нього 

наручники. 

5 4 3 2 1 

 

Б. Порівняйте ваші бали з балами інших студентів з вашої групи. 
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В. Якщо в оцінках існують розбіжності, то для яких видів поведінки? . 

Д. Яка причина цих розбіжностей? Тобто чим ваше основне визначення агресії 

відрізняється від визначення, використаного іншою людиною? 

Варіант 2. Знайдіть теоретичне обґрунтування для пояснення 

конкретного випадку насильства Тернер Ч.У., Лэйтон Дж.Ф., Саймонс 

Л.С. Полевые исследования агрессивного поведения: стимуляторы 

агрессии, обозримость жертвы и подача автомобильных сигналов // 

Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии.– С. 367-385. 

[3, с.409-410]. – Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

 

ЛЕКЦІЯ. Тема9: Альтруїзм у міжособистісних взаєминах 

Альтруїзм як просоціальна поведінка та конструктивна 

взаємодія. Поняття взаємодії та підходи до вивчення альтруїзму. 

Психологічна теорія соціального обміну. Концепція альтруїзму як 

замаскованого еґоїзму. Концепція альтруїзму як душевного чину 

людей.   

Соціологічний та еволюційний підходи до пояснення 

альтруїзму. Соціологічний підхід: соціальні норми, що мотивують 

альтруїзм. Норма взаємності. Норма соціальної відповідальності. 

Еволюційний підхід до пояснення альтруїзму Теорія жертовного 

альтруїзму (Д.Бараш). Теорія взаємності людських доброчинів 

(Р.Чалдіні). Порівняльний аналіз теорій альтруїзму.   

Експериментальне вивчення диспозиційних та ситуатив-них 

чинників альтруїзму. Критичні ситуації та кількість очевид-ців 

(Б. Латане і Дж. Дарлі). Надання допомоги та усвідомлювання 

критичності ситуації. Ефект очевидця. Обставини, що посилюють 

відповідальність та готовність допомогти. Ситуаційні впливи: 

наслідування інших та дефіцит часу ( Дж.Дарлі, Д. Бетсон).  

https://klex.ru/h4b
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Особистісні чинники надання допомоги. Вплив поганого 

настрою на надання допомоги (Р.Чалдіні). Винятки  з правила 

«поганий настрій – добрі справи» (В.Томпсон, К.Кауан і 

Д.Роузенхан). Хороший настрій та надання допомоги (Е.Айзен, 

Д.Доліньскі). Вплив особистісних якостей на схильність допо-

магати. Релігійність особи та просоціальна поведінка. Суб’єкти, 

що отримують допомогу (ґендерні особливості та схожість). 

Навчання альтруїзму. Подолання моральної ексклюзії. Моральна 

інклюзія як передумова соціалізації альтруїзму.   

Література  

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів:– 

С.158- 171. – URL : http://helpiks.org/6-13295.html  

Додаткова 

Айзен Э.М., Левин П.Ф. Влияние хорошего настроения на оказание 

помощи: печенье и доброта // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по 

социальной психологии. – С.470-485. – – Режим доступу : 

https://klex.ru/h4b 

 

 

Дарли Д.М., Бэтсон Д.К. «Из Иерусалима в Иерихон»: 

исследование ситуационных и диспозиционных переменных, 

влияючих на оказание помощи // Пайнс Э., Маслач К. Практикум 

по социальной психологии.– С.456-469. – Режим доступу : 

https://klex.ru/h4b 

Милграм С. Опыт городской жизни: психологическое 

исследование // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной 

психологии.– С. 283-296. – Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Тема 9. Альтруїзм у міжособистісних 

взаєминах 

Запитання для дискусії: 

Що таке альтруїзм, які існують підходи до його вивчення? 

http://helpiks.org/6-13295.html
https://klex.ru/h4b
https://klex.ru/h4b
https://klex.ru/h4b
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Який зміст психологічної теорії соціального обміну? 

Про що йдеться в концепції альтруїзму як замаскованого еґоїзму? 

Які дві соціальні норми мотивують альтруїзм? 

Як впливають на вияв допомоги ситуативні чинники, наприклад кількість 

очевидців ? 

Як впливає хороший настрій на надання допомоги (Е.Айзен, 

Д.Доліньскі)? 

Чи впливає релігійність особи на просоціальну поведінку? 

Чи можна навчитися альтруїзму, що таке моральна інклюзія?   

Література  

Айзен Э.М., Левин П.Ф. Влияние хорошего настроения на оказание 

помощи: печенье и доброта // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по 

социальной психологии. – С.470-485. – Режим доступу : 

https://klex.ru/h4b 
Дарли Д.М., Бэтсон Д.К. «Из Иерусалима в Иерихон»: исследование 

ситуационных и диспозиционных переменных, влияючих на оказание 

помощи // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии.– 

С.456-469. – Режим доступу : https://klex.ru/h4b 
 

Дослідні завдання 

Варіант 1. Діагностика особистих установок «альтруїзм-егоїзм»
2
 

1.Вам часто говорять, що ви більше думаете про інших, ніж про себе? 
2. Вам легше просити за інших, ніж за себе? 

3. Вам важко відмовити людям, коли вони вас про щось просять? 

4. Ви часто намагаєтесь прислужитися людям, якщо у них трапляється біда чи 

неприємності? 
5. Для себе ви робите що-небудь з більшим задоволенням, ніж для інших? 

6. Ви прагнете зробити як можна більше для інших людей? 

7. Ви впевнені, що найбільша цінність у житті – жити для інших людей? 

8. Вам важко заставити себе зробити що-небудь для інших? 
9. Ваша відмінна риса – безкорисливість? 

10. Ви впевнені, що турбота про інших часто обертається шкодою для себе? 

11. Ви засуждаете людей, які не можуть піклуватися про себе? 

                                                                   

2
 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института Психотерапии. 2002. C.23-24 

 

https://klex.ru/h4b
https://klex.ru/h4b
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12. Ви часто просите людей зробити що-небудь з власних корисливих мотивів? 

13. Ваша характерна риса – прагнення допомогти іншим людям? 

14. Ви вважаєте, що спочатку людина повинна думати про себе, а потім вже про 

інших? 
15. Ви звичайно багато часу приділяєте собі? 

16. Ви впевнені, що людині не потрібно нанадто напружуватися для інших? 

17. Для себе у вас звичайно не вистачає ні сил, ні часу? 

18. Вільний час вы використовуєте лише для своих захоплень? 
19. Ви можете назвати себе егоїстом? 

20. Ви можете прикласти максимальні зусилля лише за хорошу винагороду? 

ОБРАБОТКА І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ Ключ к тесту.  

1 бал за відпові "так" на запитання 1, 4, 6, 7, 9, 13,17, 2і відповіді "ні" : 5, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20. Знаходимо загальну суму балів. 

Чим більша сума балів 10, тим більшою мірою виражений альтруїзм, бажання 

допомогти людям. І навпаки, чим сума балів менше 10, тим більше у суб'єкта 

виражена егоїстична тенденція. 

Індивідуальні завдання 

Міні- творчі роботи: 

Дослідження різних способів переконання, які застосовують прохачі 

(жебраки; особи, що збирають пожертви для благочинних цілей 

тощо) 

Реферати: 

Вплив гарного настрою на надання допомоги іншим людям   

Правило взаємного обміну в соціальній поведінці людини 

Аналіз частини монографії:  

Гапон Н. Cоціально-філософські проблеми гуманізації соціального простору 

міста // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – № 12. – С. 

28–31.  – URL: http://www.apfs.in.ua/v12_2015/9.pdf  

Психологічний аналіз твору мистецтва: повісті, роману, віршів, кінофільму 

тощо:  

На прикладі програм телебачення проаналізуйте їх вплив на 

просоціальну (альтруїстичну) поведінку людей. Використайте схему 

аналізу. [Див. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной 

психологии. – С.484-485]. – Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

 

 

 

 

http://www.apfs.in.ua/v12_2015/2016_12.pdf
http://www.apfs.in.ua/v12_2015/9.pdf
https://klex.ru/h4b
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Тема 10. Міжособистісне сприйняття та  налагоджування 

близьких взаємин. 

 

ЛЕКЦІЯ. Тема 6: Міжособистісне сприйняття та близькі 

взаємини 

Міжособистісна атракція. Поняття атракції. Зв'язок атрак-ційних 

відносин із відчуттям щастя та особистісним здоров’ям.  

Чинники атракції. Територіальна близькість людей. взаємодія на 

„спільній території. Антиципація взаємодії. Ефект ореолу. Ефект 

«простого перебування в полі зору».  

Експерименти з дослідження стереотипу фізичної приваб-

ливості. Фізична привабливість та феномен «відповідності 

зовнішнім даним партнера». Культурні детермінанти фізичної 

привабливості. Визначальні чинники тривалості-короткочасності 

атракції. Дослідження асоціативна симпатії та антипатії 

(П.Левінські). 

Любов та прив’язаність. Концепція любовних взаємин 

Р.Стернберга. Прив’язаність та її типи. Глобалізація та зміни 

безпосередніх людських взаємин.  

Список рекомендованої літератури 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: 

С.200-204; 209-214. –URL : https://studopedia.org/7-14395.html  

Додаткова 

Берн Е. Люди, які грають у ігри; перекл. К. Меньшикова – Київ : 

Клуб сімейного дозвілля, 2021. – С. 5-10. – 256 с. 

Ильин Е.П. Психология любви. – СПб.: Питер, 2013. (§ 2.1-2.2.) 

http://avidreaders.ru/download/psihologiya-lyubvi.html?f=pdf 

Фромм Е. Мистецтво любити; [перекл. В. Кучменко]. – Київ : Клуб 

сімейного дозвілля, 2017. – 4-10. – 192 с. –Режим доступу: 

http://avidreaders.ru/download/psihologiya-lyubvi.html?f=pdf 

https://studopedia.org/7-14395.html
http://avidreaders.ru/download/psihologiya-lyubvi.html?f=pdf
http://avidreaders.ru/download/psihologiya-lyubvi.html?f=pdf
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Тема 10. Міжособистісне сприйняття 

та близькі взаємини 

Запитання для дискусії: 

Яке Ваше ставлення до суджень авторки Валарії Каур про любов 

як революційний соціотерапевтичний проект у соціумі, що 

опановує соціальну лють. Kaur V. 3 lessons of revolutionary love in a 

time of ragehttps . –URL 

https://www.ted.com/talks/valarie_kaur_3_lessons_of_revolutionary_lo

ve_in_a_time_of_rage/transcript 

Що ви думаєте про синдром соціальної напруженості хлопців та 

чому хлопці надають перевагу чоловічій дружбі, ніж дружбі з 

дівчатами. Аналіз проблем хлопців Філіпом Зімбардо. –URL : 

https://www.ted.com/talks/zimchallenge#t-134923 

Обговорення метафор любові. Любов – це: а) мандрівка; фізична 

сила (гравітаційна, електромагнітна тощо); б) хвороба; в) 

божевілля;.г) магія; д) війна. Як людський досвід впливає на таке 

метафоричне розуміння любові ?  

Дослідні завдання 

Варіант 1. Тест руки (Hand Test). Автори Е. Вагнер та Б .Брайклін, З. 

Піотровскі, 1985). 

Інструкція до тесту: «Уважно розгляньте запропоновані Вам зображення і 

скажіть, що, на Вашу думку, робить рука знайомої людини?» (див. рис. 

1). Кожне зображення руки має мати  чотири варіанти опису. Запишіть ці 

варіанти опису у табл. 1. Після цього зробіть категоризацію кожного з 40 

варіантів опису за допомогою класифікатора*.  

https://www.ted.com/talks/valarie_kaur_3_lessons_of_revolutionary_love_in_a_time_of_rage/transcript
https://www.ted.com/talks/valarie_kaur_3_lessons_of_revolutionary_love_in_a_time_of_rage/transcript
https://www.ted.com/talks/zimchallenge#t-134923
https://vsetesti.ru/351/
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Стимульний матеріал: 9 карток із зображенням кисті руки та одна картка 

без зображення (порожня картка, досліджуваного просять уявити кисть 

руки й описати її уявні дії). 

 

Рис.1. Дев’ять зображень кисті руки. 

Таблиця 1 

Опис, визначення (класифікація) категорій* та обчислення балів 

№  

зобра 

ження 

Колонка 1 Колонка 2 

Опис руки 

(чотири варіанти) 

Присвоєння категорії 

(див. класифікатор*)  для 

кожного варіанту опису 
 

1 П Р И К Л А Д 

1. Скеровує іншого 

2.Рука інтелігентної людини 

3. Показує дорогу 

4.Тягне 

П Р И К Л А Д 

1.Com 

2. Des 

3.Com 

4.Аct 

2  1 
2 

3 
4 

 1 
2 

3 
4 

3  1 

2 
3 

4 

 1 

2 
3 

4 

4  1 
2 

3 

4 

 1 
2 

3 

4 
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5  1 

2 
3 

4 

 1 

2 
3 

4 

6  1 
2 

3 
4 

 1 
2 

3 
4 

7  1 

2 
3 

4 

 1 

2 
3 

4 

8  1 
2 

3 
4 

 1 
2 

3 
4 

9  1 

2 
3 

4 

 1 

2 
3 

4 

10  1 
2 

3 
4 

 1 
2 

3 
4 

Загальне число балів, яке може набрати досліджуваний дорівнює 40 

балів, враховуючи, що він дає по чотири відповіді кожну картку у 

колонці 1. 

*Класифікатор категорій опису руки 

Агресія (Agg). До цієї категорії відносимо відповіді, якщо рука описана як 

домінуюча, завдає пошкодження, активно захоплююча який-небудь предмет 

(щипає, дає ляпаса, дусить комаху, готова завдати удар тощо). 

Вказівка (Dir). Рука бере участь у дії імперативного характеру: веде, скеровує, 

перешкоджає, панує над іншими людьми (диригує оркестром, дає вказівку, 

учитель каже до учня: «вийди геть», міліціонер зупиняє машину тощо). 

Емоційність (Aff). Рука виражає любов, позитивні емоційні установки до інших; 

бере участь у дії (дружнє рукостискання; поплескування по плечу; рука, що 

погладжує тварину; дарує квіти; обійми тощо). 

Комунікація (Com). Рука бере участь в комунікативній дії: звертається до кого-

небудь, контактує. Партнери знаходяться в положенні рівності (жестикуляція під 

час розмови, мова жестів, показує дорогу тощо). 

Залежність (Dep). Рука виражає підпорядкування іншим особам (прохання; 

солдат віддає честь офіцеру, учень підняв руку для запитання; рука, протягнута за 

милостинею; людина зупиняє попутну машину тощо). 
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Страх (F). Рука описана як жертва агресивних проявів іншої особи, або прагне 

захистити кого-небудь від фізичних впливів; може сприйматися як завдає 

пошкодження самої себе. До цієї категорії також відносять відповіді, що містять 

тенденції до заперечення агресії (незла рука; кулак стиснутий, але не для удару; 

піднята в страху рука; рука, що відвертає удар тощо). 

Спотвореність (Crip). Рука пошкоджена, деформована, хвора, нездатна до будь-

яких дій (поранена рука, рука хворого, зламаний палець тощо). 

Напруженість(Ten). Рука витрачає певну енергію, але практично нічого не 

досягає («Рука тремтить», «Стислий у гніві кулак», «Стискає руки, щоб стримати 

себе», «Напружує руку», « Стримує хвилювання» тощо). 

Активний безособовий (Аct) - моторна активність руки («тягнути», «підбирати 

маленький предмет», «писати», «діставати що-небудь», «в'язати» , «шити», 

«плавати», «кидати що-небудь», «збирати що-небудь»). 

Пасивний безособовий (Pas). Пасивність руки («лежить, відпочиваючи», 

«спокійно витягнута», «сушить нігті», «впускає щось», «чекає» тощо). 

Опис (Des). Ця категорія включає відповіді, які є швидше фізичним описом руки 

(«це гарна рука»,  «велика», «негарна рука»). 

Після категоризації підраховується число висловлювань у кожній 

категорії. Наприклад, Агресія – 6, Вказівка – 9, Емоційність – 2, 

Комунікація – 11, Залежність – 2, Страх – 3, Спотвореність  – 2, 

Напруженість – 1, Активний безособовий – 1, Пасивний безособовий – 1, 

Опис – 2. Разом: 40 балів 

1)Установка на відкриту агресивну поведінку визначається за формулою 

 I=(Agg+Dir)−(Aff+Com+Dep), якщо результат має знак «+». 

Якщо I = О, то можна припустити, що людина схильна до агресії з тими, 

кого більше знає. Чужі люди як би «натискають на кнопку» механізму 

самоконтролю, і людина успішно справляється з агресією (контролює її). 

З близькими людьми цей контроль слабшає, людина зазнає труднощів у 

підтримці контролю над своєю поведінкою. Починаючи з I = +1, можна 

говорити про реальну ймовірності вияву агресії, і чим вище бал, тим 

вище ймовірність відкритого агресивної поведінки. Якщо I <-1, то 
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ймовірність прояву агресії існує, але тільки в особливо значущих 

ситуаціях. Чим більше абсолютна величина «I», тим менше ймовірність 

відкритої агресії навіть в особливо значущих випадках. 

2-3 агресивних відповіді за повної відсутності відповідей на соціальну 

співпрацю свідчать про значну міру ворожості. 

2)Установка на доброзичливу соціальну співпрацю переважає над 

установкою агресії, якщо результат має знак «-». Наприклад, 

 І = (6+9) – (3+2+11+2) = -3. 

3)Установка на особистісну дезадаптацію визнаається формулою 

MAL=Ten+Crip+F 

Якщо MAL має більше 3 балів, то установка має щобільш помітний 

характер (особа виявляє емоційну нестабільність (Ten), страх агресії з 

боку інших (F), поєднану з почуттям фізичної неадекватності (Crip). Чим 

більше відповідей за категорією Crip, тим більша схильність до 

іпохондрії, а можливо, існують реальні проблеми зі здоров'ям. 

Відсутність відповідей даної категорії Crip свідчить не стільки про те, що 

у людини немає проблем зі здоров'ям, скільки про легковажне ставлення 

до свого фізичного стану. 

Індивідуальні завдання: 

Міні -творча робота 

Проведіть анонімне опитуання осіб одного віку.  

ОПИТУВАЛЬНИК РЕАКЦІЇ НА РЕВНОЩІ 
 Інструкція: Пригадайте ситуацію, в якій ви відчували сильні ревнощі. 

Наскільки сильно у вас були виражені наступні фізіологічні та емоційні реакції? 

(користуйтеся шкалою 1 2 3 4 5 6 7, де 1 –дуже слабкий вияв реакції….7 – 

найвища інтенсивність вияву реакції). 

 Фізіологічні реакції  
Жар _________ 

 

Втрата апетиту _________  

Холод _________  
Нервове тремтіння_____ 

Запаморочення голови_______  

Нудота _________  

Головна біль _________  
Тремтіння рук_______  

Обморок або пітливі долоні_____ 

Втрата свідомості _________  

Смоктання під ложечкою _________  
Прилив крові до голови _________  

Шлункові коліки _________  

Нервовий зрив _________  

Частіше серцебиття _________  
Збудження й прилив енергії ____  
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Задишка ._________  

Сексуальне збудження ______  

Кошмарні сни _________  

Фізична слабкість _________  
Неспання _________  

Емоційні реакції  

Лють _________  

Гнів _________  
Почуття безпорадності_____  

Неповноцінності _________  

Почуття власника _________  

Тривога _________  
Почуття незахищеності _____ 

Приниження _________  

Докори іншій людині________ 

Фрустрація _________  
Депресія _________  

Жаль до себе________  

Образа _________ 

Боязнь втрати _________  
Почуття безнадійності _____ 

Почуття провини _________  

Відчуття пастки _________  

Збентеження _________  
Впевненість у своїй правоті __ 

Заздрість _________  

Роздратування, прикрість ___ 

Горе _________  

Зниження самооцінки ______ 
Біль____  

 

 

 

 

Після збору анкет 

зробіть статистичну обробку 

результатів. У відсотках на 

рисунку покажіть збірний 

портрет ревнощів та дайте 

відповідь, які реакції 

(фізіологічні чи емоційні) 

переважають. 

Почуття відторгнення__ 
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Реферати 

Проблема чоловічої та жіночої самотності  

Сереотипи щодо специфіки пізнавальної, емоційної сфер жінок та 

чоловіків  

Стереотипи професійної занятості чоловіків та жінок.  

Аналіз частини монографії  

Глэдью Б.А., Дилэйни Г.Д. Гендерные различия в восприятии 

привлекательности мужчин и женщин в барах // Пайнс Э., Маслач 

К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. 

– С.413-430. – Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

Психологічний аналіз твору мистецтва : повісті, роману, 

віршів, кінофільму тощо.  

Сексистські підходи до відображення жіночого та чоловічого тіла 

в засобах масової  інформації. 

ЛЕКЦІЯ. Тема 11. Особливості процесів соціального пізнання 

1. Каузальна атрибуція: теорія приписування причин.  

2. Вплив особистих вражень та очікувань на інтерпретацію подій.  

3. Типові прийоми суджень в умовах недостатньої інформації.  

Список рекомендованої літератури 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.. С.215-

226. –URL : https://studopedia.org/7-14395.html  

додаткова 

Росс Л.Д., Эймэбайл Т.М., Стейнмец Дж.Л. Социальные роли, 

социальный контроль и искажения в процессах социальнрого 

восприятия // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной 

психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.107-120. – Режим 

доступу : https://klex.ru/h4b 

 

 

https://klex.ru/h4b
https://studopedia.org/7-14395.html
https://klex.ru/h4b
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Канеман Д., Тверски А. О психологии прогнозирования // Пайнс Э., 

Маслач  К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер 

Ком, 2000. – С.120-138. – Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ТЕМА 11. Особливості процесів 

соціального пізнання 

Загальні запитання для контрольної роботи (2 год) 

1. Каузальна атрибуція: теорія приписування причин.  

2. Вплив особистих вражень та очікувань на інтерпретацію 

подій.  

3. Типові прийоми суджень в умовах недостатньої 

інформації.  

4. Ілюзорне мислення: пояснення випадкових подій. 

Список рекомендованої літератури 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: 

С.215-226. – Режим доступу:  : https://studopedia.org/7-14395.html 

додаткова 

Росс Л.Д., Эймэбайл Т.М., Стейнмец Дж.Л. Социальные роли, 

социальный контроль и искажения в процессах социальнрого 

восприятия // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной 

психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.107-120. – Режим 

доступу : https://klex.ru/h4b 

 

Канеман Д., Тверски А. О психологии прогнозирования // Пайнс Э., 

Маслач  К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер 

Ком, 2000. – С.120-138. – Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

 

 

 

 

https://klex.ru/h4b
https://studopedia.org/7-14395.html
https://klex.ru/h4b
https://klex.ru/h4b
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РОЗДІЛ IV. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ГРУП 

Тема 12. Соціальна психологія груп. 

Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення 

груп. Поняття соціальної групи. Загальна класифікація груп. 

Класифікації великих груп. Формальні та неформальні групи. 

Організовані та неорганізовані. Референтні групи та групи 

причетності. Специфіка формування груп на сучасному етапі 

соціокультури (класифікація Г.Діркса). 

Великі соціальні групи. Поняття та види великих соціальних 

груп Структура психології великої соціальної групи. Методи 

дослідження психології великих соціальних груп. Особливості 

психології соціальних страт. Психологічні особливості етнічних 

груп. Консервативні механізми міжгрупової перцепції (внут-

рішньогруповий фаворитизм, фізіоґномічна редукція, стереоти-

пізація).  

Стихійні групи та масові рухи. Види стихійних груп. 

Психологічні механізми натовпу. Основні концепції (Г.Ле Бон, 

Г.Тард) стосовно механізмів функціонування натовпу : зараження, 

копіювання, наслідування. 

Соціальні рухи. Поняття та різновиди соціальних рухів. 

Механізми приєднання до руху. Теорії, що пояснюють причетність 

до руху. Співвідношення позицій більшості та меншості в 

соціальному русі. Молодіжні рухи: діяльність деструктивних груп. 

Список рекомендованої літератури 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник… – С. 233-

255. – Режим доступу: http://helpiks.org/6-13279.html 

Додаткова 

http://helpiks.org/6-13279.html
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Лебон Г. Психологія мас: переклад Я. Мишанич. – К. : Андронум, 

2021. – С.5–11. – 138 с. 

Лебон Г. Психологія людських спільнот: переклад Я. Мишанич. – 

К. : Андронум, 2021. – С. 6–13.  – 224 с. 

Тема 13.  Психологія малої групи 

Мала група в соціальній психології: поняття, межі, 

класифікації. Кількісні параметри малої групи. Залежність 

ефективності групи від її величини. Класифікація малих груп: 

первинні та вторинні групи (Ч.Кулі), формальні та неформальні 

групи. (Е.Мейо), групи членства та референтні групи (Г.Геймен).   

Психологічна структура та динамічні процеси групи. 

Концепція групової організації Дж.Морено. Формальна та 

неформальна структура групи. Органіграма та соціограма. Задо-

воленість учасництвом у групі. Види „соціометричної групової 

організації”: інтровертна, екстравертна, змішана. Стратометрична 

концепція  малої групи А.В. Петровського. Згуртованість групи. 

Індекс групової  згуртованості. Статус у групі. Відповідність  

ролей груповим очікуваннням. Конфлікт та його наслідки.  Пси-

хологічний клімат групи. Психологічна сумісність та самопочуття 

Лідерство в групах. Теорії лідерства: „теорія рис” або „харизма-

тична” теорія. Ситуативна теорія лідерства. Системна теорія лідерства 

(керівництва). Підходи до керівництва. Імовірнісна модель ефектив-

ності керівництва за Ф.Фідлером. Стилі керівництва.  

Список рекомендованої літератури 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Режим 

доступу: http://helpiks.org/6-13279.html 

Манегетті А. Психологія лідера. – Київ : НФ «Антонио 

Манегетти», 2019. – С. 20-21; 38-45. – 342 с. – Режим доступу: 

https://www.yakaboo.ua/psihologija-lidera-2110171.html#proceed 

http://helpiks.org/6-13279.html
https://www.yakaboo.ua/psihologija-lidera-2110171.html#proceed
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Морено Я.-Л. Социометрия: Экспериментальный подход и наука 

об обществе.– М.: Академический проект, 2001. С. 34-38. – 416с. – 

Режим доступу: https://www.koob.ru/moreno_jacob/ 

 

Тема 14. Соціальні впливи в малій групі 

Соціальна фасилітація. Ефект присутності інших. Психо-

логічні причини соціального збудження: боязнь оцінки, розпо-

рошення уваги, факт присутності спостерігача.  

Соціальні лінощі. Індивідуальні зусилля та групова робота. 

Вплив неординарної мети на ефективність групової діяльності. 

Деіндивідуалізація. Поняття та соціальні обставини виник-

нення. Чисельність групи. Фізична анонімність. Збуджуючі таі 

відволікаючі заняття. Послаблене самоусвідомлення.  

Групова поляризація. Поняття групової поляризації. Експе-

риментальне вивчення групового прийняття рішень:  «зрушення у 

бік ризику». Групова поляризація в реальному житті: в навчальних 

закладах, спільнотах та екстремістських групах, інтернет-групах. 

Теорії групової поляризації: інформаційний та нормативний вплив 

(феномен плюралістичного невігластва). 

Подолання огрупленого мислення: вплив групової мен-

шості. Поняття та приклади огрупленого мислення у міжнародній 

політиці. Симптоми огрупленого мислення: 1) ілюзія невразли-

вості; 2) раціоналізація; 3) віра, що не ставить під сумнів 

моральність групи; 4) стереотипні уявлення про супротивників;  

5) примус до конформізму; 6) самоцензура в тому, що стосується 

побоювань або поганих передчуттів; 7) ілюзія одностайності;  

8) наявність «поглиначів інформації». Запобігання огрупленому 

мисленню. Вплив меншості на групу.   

https://www.koob.ru/moreno_jacob/
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Додаткова 

Зімбардо Ф. Ефект Люцифера. Чому хороші люди чинять зло. – К. 

: Yakaboo Publishing, 2017. – С. 10-15. – 584 с.  

Намет Ч.Дж., Уотчлер Дж. Креативное решение проблем в 

результате влияния меньшинства на большинство // Пайнс Э., 

Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер 

Ком, 2000. – С. 225-239. – Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

 

Hapon N.P. Сodependency in family systems with distorted 

communication patterns and their manifestation in an individual’s 

social behaviour / N.P. Hapon, A.O. Vovk// Рersonality in society: 

psychological mechanisms of activity; collective monograph; N. P. 

Hapon, S. L. Hrabovska, N. V. Hrebin., etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 

2020. – Р.1-17. DOI:https://doi.org/10.36059/978-966-397-209-1/1-16 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Тема14. Соціальні впливи в малій групі.  

Запитання до контрольної роботи (2 год) 

1.Назвіть симптоми огрупленого мислення? 

3.Що таке феномен плюралістичного невігластва? 

4.Графічно зобразіть моделі варіантів лідерства в групі  

(організації): директивна, кооперативна, недирективна. 

5.Намалюйте органіграму (формальну структуру) та придумайте 

соціограму конкретної організації. 

Список рекомендованої літератури 

http://helpiks.org/6-13295.html
http://helpiks.org/6-13271.html
https://klex.ru/h4b
https://doi.org/10.36059/978-966-397-209-1/1-16
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Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.–  С. 269; 

272; 276; 278; 284: 295-303. – URL: 

https://studopedia.ru/11_244761_razvitie-gruppi.html 

Експеримент Мілграма. Документальний фільм (на 5.20, 19 хв) (– 

Режим доступу: http://www.psy4future.com.ua/samye-izvestnye-

eksperimenty-nad-chelovecheskoj-psixikoj/ 

Екперимент С. Аша https://www.youtube.com/watch?v=Iy4Rof5GuEc 

 

Тема 15.  Конформізм як груповий феномен 

Поняття конформізму, його сутність як соціально-психо-

логічного феномену. Різновиди конформізму : поступливість та 

схвалення.   

Класичні експерименти в соціальній психології з дослідження 

конформізму. Експеримент Шерифа: формування групових норм. 

Експерименти Аша: дослідження тиску групи на особистість. 

Експеримент Мілґрама: підпорядкування авторитетній особі. Етичні 

аспекти експерименту Мілґрама. Чинники підпорядкування: емоційна 

віддаленість жертви, присутність «носія влади» та його легітимність, 

інституційність влади, ліберативний (розкріпачувальний) ефект. 

Умови та причини вияву конформізму. Конформізму та 

розмір групи, одностайність, згуртованість, статус учасників, 

публічні висловлювання, відсутність попередніх заяв. Причини 

конформізму : нормативний та інформаційний впливи.  

Особливості вияву конформізму. Вплив ґендеру, особис-

тості, типу культури на вияв конформізму. Опір конформізму : 

боротьба за власну унікальність. 

Список рекомендованої літератури 

https://studopedia.ru/11_244761_razvitie-gruppi.html
http://www.psy4future.com.ua/samye-izvestnye-eksperimenty-nad-chelovecheskoj-psixikoj/
http://www.psy4future.com.ua/samye-izvestnye-eksperimenty-nad-chelovecheskoj-psixikoj/
https://www.youtube.com/watch?v=Iy4Rof5GuEc
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13271.html  

Додаткова 

Аш С. Влияние группового давления на модификацию и 

искажение суждений // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по 

социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С. 210-225. – 

Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

Баумринг Д. Некоторые мысли об этике научных исследований: 

после прочтения статьи Милграма «Исследование поведения 

подчинения» // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной 

психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.38-46. – Режим доступу 

: https://klex.ru/h4b 

Милграм С. Проблемы исследования подчинения: ответ Баумринг 

// Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – 

СПб.: Питер Ком, 2000. – С.46-56. – Режим доступу : 

https://klex.ru/h4b 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Тема15. Конформізм  

Запитання для дискусії 

Який психологічний зміст експерименту М. Шерифа, С. Аша тв С. 

Мілґрама ?  

Як впливає тип культури на вияв конформізму? 

Чи потрібно чинити опір конформізму і навіщо ? 

Список рекомендованої літератури 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.–  С. 293-

306. – URL: http://helpiks.org/6-13295.html ; http://helpiks.org/6-

13271.html  

Отримання статусу й одобрення в групі [ Див. Чалдини Р., Кенрик 

Д., Нейберг С. Агрессия: Лидерство. Альтруизм. Конфликт. 

Группы. –СПб: Прайм Еврознак, 2002. – С.24-34]. – URL: 
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http://bookap.info/sociopsy/chaldini_sotsialnaya_psihologiya_agressiy

a_liderstvo_altruizm_konflikty_gruppy_2002/bypage/4 

 

Дослідні завдання : 

Варіант 1. ГРУППОВИЙ ТОРТ. Метою є аналіз структури 

вашої групи. Уявіть собі, що нарисований вами у зошиті круг – це 

діаграма, що представляє членів вашої 

навчальної, чи дискусійної групи. 

Розділіть її, як торт, на куски (по 

одному на людину) Розмір кожної 

частини повинен відображати розмір 

вкладу кожної людини в діяльність 

групи Обов’язково відрежьте кусок 

кожному, хто брав участь у дискусії, а також для себе, для свого 

викладача і позначте на кожному ініціали, для кого він призначений. 

1. Якими критеріями ви користувалися для визначення розміру 

внеску кожного в діяльність групи (наприклад, скільки він говорить, 

якість його висловлювань, кількість цікавих запитань, вплив на інших)? 

2. Розкажіть, яким чином ви розділили торт: чи дали усім 

однакові куски, або чи дали деяким людям куски значно більшого 

розміру, ніж іншим? 

3. Назвіть три людини, які отримали найбільші куски. Чи діяли 

вони як лідери групи? Якщо так, то окресліть аспекти їхнього лідерства, 

які не вказані в пункті 1. 

4. Як ви оцінили себе порівняно з іншими членами групи? Яку 

роль ви відіграли у групі? Як ви поводили себе під час групових 

дискусій? 

Індивідуальні завдання (за вибором):  

Сектор 1

http://bookap.info/sociopsy/chaldini_sotsialnaya_psihologiya_agressiya_liderstvo_altruizm_konflikty_gruppy_2002/bypage/4
http://bookap.info/sociopsy/chaldini_sotsialnaya_psihologiya_agressiya_liderstvo_altruizm_konflikty_gruppy_2002/bypage/4
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Міні творчі роботи: 

Стиль поведінки у конфлікті (проведіть емпіричне дослідження за 

тестом Томаса-Кілмана – URL: 

http://psytests.org/interpersonal/thomas1.html 

 Реферати: 

Отримання статусу й одобрення в групі [ Див. Чалдини Р., Кенрик Д., 

Нейберг С. Агрессия: Лидерство. Альтруизм. Конфликт. Группы. –

СПб: Прайм Еврознак, 2002. – С.24-34]. – URL: 

http://bookap.info/sociopsy/chaldini_sotsialnaya_psihologiya_agressiya_liderstvo_altru

izm_konflikty_gruppy_2002/bypage/4 

Аналіз уривку монографій : 

Джонс Р. Третя хвиля // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной 

психологии. – С. 260-276. – URL:  

Тема 16. Проблеми міжрупових відносин 

Природа та різновиди упереджень. Поняття та природа 

упереджень. Зв’язок упереджень з стереотипами та установками. 

Дискримінація, расизм, сексизм. Расові упередження та їх 

поширеність. Приховані форми упереджень. Ґендерні упередже-

ння. Дослідження амбівалентності ґендерних установок.   

Соціальні джерела упереджень. Соціальна нерівність як 

причина упереджень. Релігія та упередження. Деструктивні групи 

та упередження. Теорія Дж. Ліфтена про глибинну ресоціалізацію 

особистості як причину деструктивної поведінки. Вплив 

дискримінації на особистість людини. Феномен уразливості до 

стереотипа: погіршення поведінки та деідентифікація. Теорія 

соціальної ідентифікаії Г.Тешфела. Внутрішньогруповий фавори-

тизм. Інституційна підтримка стереотипів. 

http://psytests.org/interpersonal/thomas1.html
http://bookap.info/sociopsy/chaldini_sotsialnaya_psihologiya_agressiya_liderstvo_altruizm_konflikty_gruppy_2002/bypage/4
http://bookap.info/sociopsy/chaldini_sotsialnaya_psihologiya_agressiya_liderstvo_altruizm_konflikty_gruppy_2002/bypage/4
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Емоційні та когнітивні джерела упереджень. Емоційні 

джерела упереджень (агресія, фрустрація). Особистісні причини 

упереджень: статус, тип особистості. Коґнітивні джерела упере-

джень. Теорія особистісних конструктів Дж.Келлі: упереджений, 

стереотипний та передбачувальний типи особистості. Способи 

спрощенського мислення: категоризація. Ефект однорідності 

чужої групи. Проблеми подолання упереджень. Феномен 

„справедливого світу” як бар’єр просоціальної поведінки.   

Список рекомендованої літератури 

Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів. – 

С. 311-312; 321-329- 171. – URL : http://helpiks.org/6-13286.html  

доаткова 
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24. – Том 2. – С. 130–134. – Режим доступу : 

https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2021.24.2.23 

Сібоні О. Досить уже помилок. Як наші упередження впливають 

на наші рішення; [ переклад М. Марченко]. – Київ : Лабораторія, 

2021. – С. 215-217.– 240 с. 

Родин Дж., Лангер Э. Ярлики старения // Пайнс Э., Маслач К. 

Практикум по социальной психологии.– С. 327-345; 362-364. – 

Режим доступу : https://klex.ru/h4b 

Теорія соціальної ідентичності та та її вплив на поведінку – URL : 

https://www.greelane.com/uk/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0

%b0-
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%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-

%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8/social-identity-theory-

4174315/#google_vignette 

Bloom Paul Can prejudice ever be a good thing? At TEDSalon NY2014  

URL : 
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https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good

_thing/transcript 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ТЕМА 16. Проблеми міжрупових 

відносин 

Запитання для дискусії: 

Що таке феномен уразливості до стереотипу, в чому він 

виявляється? 

Що є соціальними, емоційними, коґнітивними джерелами 

упереджень? 

Про що йдеться в теорії соціальної ідентифікації Г. Тешфела? 

Чому прийняття Голокосту, на думку Тешфела, більшістю людей 

було неправильним? 

https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good

_thing/transcript 

Чи соціальна лють жінок є джерелом змін? Аналізуймо лекцію 

феміністки на TED-платформі – URL : 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all

_be_feminists#t-595789 

Список рекомендованої літератури 

Родин Дж., Лангер Э. Ярлики старения // Пайнс Э., Маслач К. 

Практикум по социальной психологии.– С. 327-345; 362-364. – 

Режим доступу : https://klex.ru/h4b 
 

Дослідні завдання 

Тест: упередження /сексизм. Шкала ставлення до жінки
3
. –Інструкція: 

Дайте відповіді на запитання за шкалою, де А – погоджуюся, B – майже 

погоджуюся, C – майже не погоджуюся, D –не погоджуюся/ 

                                                                   

3 Attitudes toward Women Scale (AWS). Author: Spence, J.T., Helmreich, R., & Stapp, J. 

http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/attwom2.pdf 

 

https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good_thing/transcript
https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good_thing/transcript
https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good_thing/transcript
https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good_thing/transcript
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists#t-595789
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists#t-595789
https://klex.ru/h4b
http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/attwom2.pdf
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1.Лайка та своловесна непристойність є більш відразливими у мовленні жінки, 

ніж чоловіка. 

2 *Жінки повинні взяти на себе відповідальність за лідерство у вирішенні 

інтелектуальних та соціальних проблем дня. 
3. *Чоловік і дружина повинні мати право використовувати однакові підстави, 

причини для розлучення. 

4. Розповідати непристойності, брудні жарти має бути переважно чоловічою 

прерогативою. 
5. Пияцтво жінок є гіршим, аніж пияцтво чоловіків. 

6. *У сучасних економічних умовах, коли жінки активні за межами дому, 

чоловікам треба долучатися до домашніх завдань, таких як миття посуду та 

прання. 
7.* Образливим є для жінок, коли шлюбні стосунки передбачають 

підпорядкування чоловіку. 

8. * При призначенні на посаду та просування по службі система оцінки 

кваліфікації та якості роботи повинна бути об'єктивною і не залежати від статі 
працівника. 

9. * Женщина повинна мати таке саме моральне право зробити пропозицію 

вступити в шлюб, як і чоловік. 

10. Жінкам треба менше турбуватися про свої права, а думати про те, щоб стати 
хорошими дружинами та матерями. 

11. * Під час побачення жінки, які заробляють так само як чоловіки, повинні 

витрачати однакові кошти з партнером. 

12. * Жінки повинні займати своє законне місце у бізнесі та всіх професіях 
нарівні з чоловіками. 

13. Жінка не повинна розраховувати на те, що вона піде в ті самі місця, або 

буде володіти такою самою свободою дій, як і чоловік. 

14. Сини в родині повинні більше заохочуватися до вступу у виші, ніж дочки. 
15. Для жінки є смішно керувати локомотивом, а для чоловіка латати 

шкарпетки. 

16. Взагалі батько повинен мати більший авторитет, ніж мати у вихованні дітей. 

17. Жінок треба заохочувати, щоб вони не вступали у сексуальні стосунки 
раніше шлюбу, навіть з їхнім нареченим. 

18. * Чоловік не повинен мати більших прав за законом у розпорядженні 

сімейною власністю, або доходом, ніж дружина. 

19. Жінки повинні думати про свої обов'язки щодо материнства та догляду за 

домом, а не про бажання професійної або ділової кар'єри.  

20. Інтелектуальне керівництво суспільством повинно бути в значній мірі в 

руках чловіків. 

21. * Цінність економічної і соціальної свободи є більшою цінністю для жінок, 
ніж прийняття ідеалу фемінності, який був усталений чоловіками. 

22. Загалом жінок треба розглядати як менш спроможних зробити внесок в 

економічне виробництва, ніж чоловіки. 

23. Є багато робочих місць, на які чоловікам треба віддавати перевагу, ніж 
жінкам під час найму на роботу. 
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24. * Жінкам слід надавати рівні можливості з чоловіками для опанування 

різних професій. 

25. * Сучасна дівчина має право на таку саму свободу регуювання, яке 

надається сучасному хлопцеві. 
Підсумок. Сумуємо бали запитань, де A = 0, B = 1, C = 2 і D = 3 бали, за 

винятком запитань із зірочкою (*), де масштаб зворотній. Високий бал 

засвідчує профеміністське, середній бал вказує на егалітарне, а низький бал 

вказує на консервативне ставлення та установку сексизму. 

Індивідуальні завдання: 

Міні-творчі роботи:  

Проведіть дослідення соціальних установок та упереджень у групі. Тема есе «Що 

ви зробите, якщо станете невидимим на 24 години, і цілковито впевненими, що вас 

не виявлять?». Обсяг есею до 2-3 речення. Не потрібно подавати у творі жодної 

ідентифікуючої інформації. Проаналізувати теми есеїв за смемою: скільки тем 

просоціальних (допомога, приязнь, дружба тощо), а скільки асоціальних 

(захоплення, привласнення, завдання шкоди тощо). 

Реферати: 

Деструктивні групи та упередження.  

Вплив дискримінації на особистість людини. 

Самокорекція упереджень (проаналізуйте результат домашнього 

виконання теста «Чи є у вас упередження?») 1. 

http://tests.kulichki.com/onepage/character23.htmlhttp://tests.kulichki.com/one

page/character23.html 

Аналіз монографій:  

Проаналізувати результати індивідуального тестування Гарвардський 

інтернет-тест схильності до упереджень 

https://implicit.harvard.edu/implicit/ 

Психологічний аналіз твору мистецтва: повісті, роману, віршів, 

кінофільму тощо: 

Оберіть будь-який твір мистецтв, що вам запам’ятався та напишіть роботу 

з його аналізу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tests.kulichki.com/onepage/character23.html
http://tests.kulichki.com/onepage/character23.html
https://implicit.harvard.edu/implicit/
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https://books.google.com.ua/books/about/Social_Representatio

ns.html?id=0fA8DAAAQBAJ&redir_esc=y 

44. Myers D. Social Psychology / D. Myers. – 6 th.ed. – New York 

: McGraw-Hill, 1999. – 638 

УМОВИ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (ЗА 

ВИБОРОМ) 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний 

характер. Їхня підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального 

матеріалу і формуванню у студентів креативності, критичності й 

системності світогляду. 

Види індивідуальних завдань: 

1. Міні - творча робота  

Написання даної роботи передбачає, що студенти  досліджують не лише 

теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне емпіричне 

дослідження за методиками (тест, анкета, інтерв'ю тощо). Обсяг – 7 тис. 

знаків із пробілами друкованого тексту, план, вступ – 1 сторінка, 

результати дослідження за методикою –2 сторінки, висновок -1, список 

літератури (не менше 3 джерел). Максимальний бал –5. 

2. Реферат 

 Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише 

переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає 

критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 тис. знаків із пробілами, 

план, список літератури (не менше 3 джерел ).Максимальний бал -5. 

3.Аналіз психологічних монографій. Ця форма самостійної роботи 

передбачає вміння критично проаналізувати оригінальний психологічний 

текст і зробити власні висновки щодо його актуальності  (підтвердження 

https://books.google.com.ua/books/about/Social_Representations.html?id=0fA8DAAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.ua/books/about/Social_Representations.html?id=0fA8DAAAQBAJ&redir_esc=y
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певних концепцій, теорій, результатів експериментів спецкурсу).. Обсяг – 5 

тис. знаків з пробілами, 2,5 сторінки.Максимальний бал – 5. 

4. Психологічний аналіз твору мистецтва : повісті, роману, віршів, 

кінофільму тощо. Виконуючи дану роботу, студенти вказують тему(и) з 

курсу та застосовують опановані з курсу поняття, концепції для аналізу. 

Робота містить ілюстрації та світлини. Обсяг – 4 тис. знаків з пробілами. 

Максимальний бал – 5. 

5. «Лист до автора психологічного твору». Дана форма самостійної 

роботи передбачає написання твору за вільним стилем, в якому можна 

висловити своє наукове та емоційне ставлення до позицій конкретного 

автора книги (статті), до тієї чи іншої наукової праці. Обсяг – 4 тис. знаків з 

пробілами.  Максимальний бал – 5. 

*Примітка. За семестр можна виконати один вид самостійної роботи 

вагою 5 балів. 
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Система поточного та підсумкового контролю роботи 

студентів(спеціальності: психологія  

II курсу  денна форма навчання « Соціальна психологія» 

Вид 

заняття 

Кількі

сть занять 

Максимум 

балів за 1  

Разом 

Модуль 1 

Практ.заняття 7 (оцінка  „5”– 5 бали,  

 „4”–  4 бали,  „3”– 3 бали, 

«2» - (-2) балів, 

„доповнення” 1 бал 
„відсутн.”– 0  балів) 

10 

К/р  3 5 15 

Всього за 1 

модуль 

  25 

Модуль 2 

Практ.заняття За 5 3 15 

Самостійна 

робота* 

1  

              

5 

 

5 

Контрольна 

Робота  

1 5 5 

Всього за ІІ 

модуль 

  25 

Разом за модулі   50 

Іспит 

 Усна відповідь / 

тести 

3питання+ 

задача 

Кожне з 3 питань по 

15 балів + задача 

5балів 

 

50 балів 

 

 

 

Разом   100 

балів 

  

*Примітка. Можна виконати максимум 1 САМОСТІЙНУ 

роботу на 5 балів,  
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За самостійну роботу можна отримати: 

 1. Міні - творча 

робота 
1 5 балів 

 2. Реферат 1 5 балів 

3. Аналіз 

монографій 

1                      5 балів 

4.Психологічний 

аналіз мистецького 

твору: повісті, роману, 

віршів, кінофільму 

тощо. 

1                     5 балів 

 5. «Лист до автора 

твору» 

1                        5 балів 

    До іспиту допускаються студенти, які за підсумками роботи 

за семестр набрали не менше 26 балів. 

      Оцінка «незадовільно»    –     0-50 балів 

      Оцінка «задовільно»       –    51-70 балів 

      Оцінка «добре»                –    71-89 балів 

      Оцінка «відмінно»            –   90-100 балів. 
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Орієнтовні теми міні-творчих робіт та рефератів 

Теми міні-творчих робіт : 

1. Особистісна самоефективність  

2. Структурні елементи Я-концепції 

3. Локус контролю : екстернальний та інтернальний типи.  

4. Інтерпретація інших людей: приписування причин 

внутрішнім (диспозиційним) чи зовнішнім (ситуативним) 

факторам.  

5. Особистісна самоефективність  

6. Інтерпретація інших людей: приписування причин 

внутрішнім (диспозиційним) чи зовнішнім (ситуативним) 

факторам.  

7.  Гендерна специфіка Я-концепції (дослідження за допо-

могою техніки О-сортування). 

8. Дослідження гендерних особливостей прояву 

соціального інтересу особи за шкалою Джоунса- Кендала. 

9. Ґендер і стереотипи у студентському середовищі. 

Дослідження сексизму за методикою Р.Берона, М.Берджіс, 

Ч.Ф.Као. (Див. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной 

психологии. – СПб.: Питер, 2000. – С.182-199). 

10. Ґендерна специфіка психічних процесів та соціальної 

поведінки (аґресія, конформізм, альтруїзм тощо). 

11. Дослідження гендерних особливостей локусу контролю за 

тестом Дж.Роттера. 

12. Мій тип поведінки: специфіка прояву фемінних, 

маскулінних, андрогінних стратегій (за метод. С.Бем).  

13. Дослідження ґендерних особливостей комунікативного 

стилю. 

14. Дослідження гендерної специфіки самоефективності та 

егоцентризму студентів та студенток.  

15. Особливості прояву конформізму: ґендер, особистість, 

куль-тура. 

16. Прояви конформізму та розмір групи, одностайність, 

згуртованість, статус учасників. 

17. Психологічна структура групи.  

18. Стиль керівництва групою. 
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19. Дослідження схильності до агресивної поведінки 

молоді.  

20. Агресивне спілкування у сім’ях.  

 

21. Дослідження особливостей формування дружніх стосунків 

особистості з іншими людьми. 

22. Ґендерні відмінності у сприйнятті привабливості чоловіків 

і жінок  

23. Дослідження ґендерних особливостей комунікативного 

стилю. 

24. Дослідження гендерної специфіки самоефективності та 

егоцентризму студентів та студенток. 

25. Дослідження різних способів переконання, які 

використо-вують прохачі (жебраки; особи, що збирають 

пожертви для благочинних цілей тощо).  

26. Дослідження схильності особи до певної поведінки у 

конфлікті (за тестом Томаса) 

 

Теми рефератів: 

1. Зв’язок соціальної психології із суміжними до неї науками. 

2. Напрямки розвитку зарубіжної соціальної психології 

(перша пол. – серед. ХХ ст.).  

3. Розвиток української соціальної психології початок – 

середина ХХ ст.  

4. Соціокультурні впливи на Я-структуру.  

5. Процес соціалізації та її інститути. 

6. Самопрезентація як турбота про Я-образ 

7. Стереотипне мислення людини 

8. Чому люди роблять помилку атрибуції : перспектива та 

ситуативне усвідомлювання, культурні відмінності.  

9. Евристичне мислення: судження на підставі наявних 

прототипів інформації у власній пам’яті.  

10. Теорія когнітивного диссонансу – найвпливовіша 

теоретич-на модель зміни установок та поведінки. (Використайте 

хрестоматійні статті Л.Фестінгера, Г.Рікена, С.Шехтера з кн. 

Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. –

СПб.:Питер, 2000.– С.90-104.) 
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11. Теорії, що пояснюють взаємозв’язок установок і поведінки: 

порівняльний аналіз. 

12. Негативні соціальні вчинки та установки 

13. Расові установки 

14. Втягування у секти: протистояння маніпуляціям 

15. Авторитарна держава („закрите суспільство”) та тілесні 

мікрополітики статі. 

16. Ґендер та ґендерні дослідження в ХХ столітті 

17. Сучасна культура та особливості ґендерних ролей 

18. Психологія жінки у праці О.Вейнінгера „Стать і характер”. 

19. Стать у психоаналізі. 

20. Вплив на сексизм засобів масової інформації. 

21. Авторитарне суспільство та конформізм  

22. Причини конформізму : нормативний та інформаційний 

впливи.  

23. Супротив соціальному тиску: боротьба за власну уні-

кальність. 

24. Принципи переконання та групового впливу на прикладі 

втягування у секти.  

25. Сила впливу групи на формування поведінки її членів 

(алкоголізація, тютюнокуріння, наркотики). 

26. Негативний вплив реклами на молодь. Способи протисто-

яння небажаним впливам.  

27. Принципи побудови класифікації груп. Класифікація груп.  

28. Природні групи: великі та малі, їх загальна характеристика. 

29. Великі групи: стихійні групи та масові рухи.  

30. Натовп та його психологічні механізми функціонування 

(Лебон, Тард).  

31. Різновиди соціальних рухів.  

32. Спільні завдання соціальної психологія великих груп та 

психології етнічних спільнот: дослідження національного 

темпераменту, характеру, етнокультурних уявлень, стерео-типів. 

33. Соціально-психологічні ідеї у творах І.Франка.  

34. Світогляд українського народу у працях І.Мірчука.  

35. Проблема деперсоналізації, втрати людської „самості” в 

масовидних явищах у працях В.Яніва та М.Шлемкевича. 
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36. Лідерство і влада у праці Ойстер Кэрола «Социальна 

психологія груп».  

37. Статус і одобрення в групі. 

38. Огруплення мислення: аналіз рекомендацій керівникові 

щодо запобігання огрупленню мислення (за працею Дженис И. 

Огруппление мишления // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по 

социальной психологии. СПб.: Питер, 2000, С.255-259) 

39. Чому перегляд телевізійних програм впливає на пове-

дінку? 

40. Жінка як об'єкт агресії. 

41. Агресія як деструктивна соціальна поведінка 

42. Проблема чоловічої та жіночої самотності  

43. Сереотипи щодо специфіки пізнавальної, емоційної сфер 

жінок та чоловіків  

44. Стереотипи професійної занятості жоловіків та жінок.  

45. Вплив гарного настрою на надання допомоги іншим 

людям  

46. Правило взаємного обміну в соціальній поведінці людини 

47. Сучасні соціальні дилеми. 

48. Стратегії примирення : контакт, співпраця, комунікація.  

49. Об’єднання груп: загальна зовнішня загроза та 

екстраординарні цілі. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Соціальна психологія як наука 

2. Основні методи досліджень в соціальній психології. 

3. Кореляційні та експериментальні дослідження. 

4. Передумови виникнення соціальної психології. 

5. Перші історичні форми соціально-психологічного знання. 

6. Перші соціально-психологічні теорії: психологія мас Г. Ле Бона, теорія 

інстинктів соціальної поведінки В. Мак Дуґала. 

7. Загальна характеристика експериментального періоду розвитку 

соціальної психології. 

8. Поведінково-когнітивний напрямок соціальної психології. 

9. Соціопсихоаналітичний напрямок соціальної психології. 

10. Когнітивістський напрямок соціальної психології. 

11. Особливості розвитку української соціальної психології. 

12. Я-концепція та соціокультура. Концепція незалежного та 

взаємозалежного Я. 

13. Дослідження самоефективності А.Бандури та Г. Маркуса. 

14. Самоефективність та локус контролю (дослідження Дж.Ротера). 

15. Схильність до міркувань на користь власного Я: нереаліс-тичний 

оптимізм (Г.Олпорт), ефекти неістинного консен-сусу та унікальності. 

16. Техніки самопрезентації  (інграціації) за т.джонсом. Самомоніторинг. 

17. Поняття установки в соціальній психології. 

18. Експериментальне дослідження установок. Вплив неправдивого 

джерела інформації (Е.Джоунз та Г.Сігал) на установки. 

19. Вплив зміни рольової поведінки на установки (експери-мент 

Ф.Зимбардо). 

20. Феномен „нога в дверях”. 

21. Поведінка та установки. Дослідження Д.Фестінґера. 

22. Теорія когнітивного дисонансу. 

23. Дослідження Р.Ла П'єра. 

24. Культурна диверситивність людей. 

25. Культурні детермінанти особистісного простору. 

26. Протистояння: індивідуалізм – колективізм. Комунітаризм. 

27. Культурна схожість людей. Ідентичність особи. Рольова ідентичність.   

28. Ролі з високим і з низьким статусом. Інверсія (зміна) ролей. 

29. Підходи до вивчення ґендерно-рольової поведінки. 

30. Постсучасність та диверситивність статевої поведінки. 

31. Ґендерні особливості соціальної поведінки. 

32. Спілкування як обмін інформацією. 

33. Вплив „комунікатора” та зміст повідомлення. 
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34. Канал передачі інформації та адресат повідомлення (аудиторія). 

35. Соціально-психологічні дослідження в галузі переконань. 

36. Агресія як деструктивна взаємодія. Різновиди агресії. 

37. Теорія інстинктивної агресії. 

38. Агресія в теорії соціального научіння А.Бандури. 

39. Послаблення агресії. Підхід з позицій соціального научі-ння. 

40. Підходи до вивчення альтруїстичної взаємодії. 

41. Експериментальне вивчення  диспозиційних та ситуатив-них 

чинників альтруїзму. 

42. Особистісні чинники надання допомоги. 

43. Соціалізація альтруїзму. 

44. Поняття соціальної перцепції та перцептивних механізмів. 

45. Міжособистісна атракція: симпатія, дружба, любов.   

46. Чинники  атракції. 

47. Експерименти з дослідження стереотипу фізичної приваб-ливості. 

48. Загальна характеристика процесів  соціального пізнання. 

49. Каузальна атрибуція: теорія приписування причин. 

50. Теорія атрибуції Ф. Гайдера. 

51. Атрибуції здорового глузду: Г.Келлі про  раціональні критерії 

інтерпретації інших (сталість, винятковість. подібність). 

52. Правила об’єднання інформації: важливість рис, ефект „першості. 

53. Фундаментальна помилка атрибуції (Л.Росс) та її причини. 

54. Культурні відмінності в атрибуціях.  

55. Вплив особистих вражень та очікувань на інтерпретацію подій. 

56. Типові прийоми суджень в умовах недостатньої інфор-мації. 

57. Ілюзорне мислення: пояснення випадкових подій. 

58. Групи в соціальній психології. Класифікація великих соціальних груп. 

59. Стихійні групи та масові рухи. 

60. Психологічні механізми функціонування натовпу. 

61. Соціальні рухи. 

62. Мала група в соціальній психології: поняття, межі, класифікації.  

63. Психологічна структура та динамічні процеси групи. 

64. Лідерство в групах. 

65. Конформізм та його різновиди. 

66. Класичні експерименти з конформізму (М.Шериф, С.Аш, С.Мілґрам). 

67. Соціально-психологічні чинники прояву конформізму ( особистісні, 

ґендерні, культурні) 

68. Вплив групи. Соціальна фасилітація. 

69. Соціальні лінощі та деіндивідуалізація. 

70. Групова поляризація (С.Московічі, М.Завалоні). 

71. Подолання огрупленого мислення: вплив групової мен-шості 
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72. Проблеми міжрупових відносин: загальна характеристика. 

73. Природа та різновиди упереджень (дискримінація, расизм, сексизм).   

74. Соціальні джерела упереджень. 

75. Емоційні та когнітивні джерела упереджень. 

76. Соціально-психологічне знання та практика регулювання соціальних 

конфліктів. Поняття та типи конфліктів. 

77. Пошуки причин конфліктів та способів їх розв’язання соціальними 

психологами. 

78. Лабораторні версії суспільних дилем. Ігри з ненульовою сумою. 

79. Соціально-психологічні способи розв’язання соціальних дилем. 

Конкуренція як джерело конфлікту (експеримент М.Шерифа). 

Сприйняття несправедливості та спотворене сприйняття як джерела 

конфлікту. 

80. Стратегії примирення: рівноправні контакти, кооперація, комунікація, 

умиротворення. 

81. Соціальна психологія та правосуддя. Дотичні проблеми соціальної 

психології та правосуддя. 

82. Соціально-психологічні дослідження самотності та соціальної 

тривоги 

83. Соціально-психологічні підходи до позитивних змін мислення: 

тренінг соціальних навичок, когнітивна психотерапія. 

 

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ НА СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНУ ПРОБЛЕМАТИКУ  

1. Взаємозв’язок особистісної самоефективності із струкурними 

компонентами Я-концепції  

2. Фундаментальна помилка атрибуції та її взаємозв’язок із 

особистісними рисами 

3. Схильність осіб із різними акцентуаціями характеру до 

певного стилю поведінки у конфлікті 

4. Гендерна специфіка Я-концепції  

5. Особливості вияву соціального інтересу та афіліації у 

старшокласників 

6. Стереотипи у студентському середовищі 

7. Взаємозвязок сексизму та особистісних рис  

8. Специфіка соціальної поведінки (аґресія, конформізм, 

альтруїзм). 



 68 

9. Взаємозв’язок локусу контролю із самоповагою та 

самоставленням особи 

10. Соціометричне дослідження групової динаміки та взаємин 

школярів молодших та середніх класів. 

11. Стилі поведінки у конфлікті членів згуртованої та 

незгуртованої груп 

12. Взаємозв’язок самоефективності та егоцентризму студентів та 

студенток. 

13. Згуртованість та емоційний клімат учнівської групи 

14. Взаємозв’язок аттитюдів та асертивності особи  

15. Вияв конформізму в осіб із різними психологічними 

особливостями 

16. Особливості лідерства у групі та її соціально-психологічний 

клімат 

17. Стилі керівництва та мотивація учасників групи . 

18. Соціально-психологічні чинники  агресивної поведінки молоді. 

19.  Ціннісні орієнтації  та особистісна зрілість особи  

20. Вікові та ґендерні  стереотипи у засобах масової інформації  

21. Ґендерна специфіка стилю комунікації 

22. Взаємини та мотивація до успіху членів учнівського 

колективу 

23. Ситуативні та диспозиційні чинники альтруїзму-егоїзму 

особи 

24. Особливості соціокультурної поведінки (соціальне 

домінування, незалежна поведінка, вибір ) в юнацькому віці  

25. Вікові та статеві особливості вияву стереотипів „фізичної 

привабливості” та феномену „відповідності” 

26. Особливості взаємозв’язку комунікативності з міжособистими 

взаєминами   

27. Соціально-психологічні чинники самотності (на прикладі 

певних соціальних груп) 

28. Особливості соціальної поведінки осіб, схильних до заздрощів 

та ревощів у міжособистих взаєминах  

29. Вікова специфіка вияву стереотипу фізичної привабливості та 

афіліації 

30. Соціально-психологічні чинники сприйняття молоддю міських 

пам’ятників  
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ВИМОГИ 

до курсової роботи (2  курс, денна форма навчання, напрям 

тематики робіт "Соціальна психологія") 

Обсяг роботи:  20-25 сторінок комп’ютерного набору ( 14 

шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве - 10 мм, ліве - 30 

мм, верхнє та нижнє – 25 мм). Список літератури і додатки в 

обсяг роботи не враховуються. 

Робота обов’язково повинна містити власне емпіричне 

дослідження автора.    Джерела: 15 - 20 позицій. 

Методики: 

обов’язкове проведення експерименту, до якого має бути 

додані або 1 тестова методика, або протокол 

стандартизованого інтерв’ю (бесіди), або протокол про 

проведене спостереження над досліджуваними. 

Досліджувані: 25-30 осіб. 

Обробка емпіричних матеріалів дослідження якісна (описова 

статистика та відсоткові співвідношення). 

Особлива увага надається якісному оформленню роботи. 

Схеми, таблиці, графіки повинні бути виконані на 

комп’ютері. 

На захист курсової роботи студент має представити 

протоколи емпіричного дослідження (протоколи 

експерименту, бланки опитувальників, заповнені 

досліджуваними, протоколи бесіди (інтерв’ю, спостереження 

тощо).  

За умови дистанційного опитування науковий керівник має 

бачити, в якій формі відбувалося дослідження. 
 

Курсова робота повинна бути подана на кафедру для реєстрації з 

допуском наукового керівника та його оцінкою роботи в Листі 

оцінювання до захисту до 15 травня 2021р. 

Захист курсової роботи відбувається публічно, оцінюється 

комісією, призначеною кафедрою психології. Оцінка складається з 

оцінки наукового керівника (50 балів) та комісії (50 балів) 
   


