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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик;  

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти  

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ З ІСТОРІЄЮ ПСИХОЛОГІЇ 

 

 

Галузь знань 01 Освіта  

Спеціальність 013 Початкова освіта 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 

 



 

 

4 

№ 

П п 

Назви навчальних 

дисциплін 

К
іл

ь
к
іс

ть
 к

р
ед

и
ті

в
 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Результати навчання 

ІV. Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) 

за вибором студента за циклами підготовки: 

Спеціалізація: Психологія 

59 

Соціальна психологія з 

історією психології 

6 

Здатність визначати 

структуру, різновиди і 

функції спілкування, 

характеристику групи та 

динаміку розвитку малої 

групи у початковій освіті. 

Уміти проводити 

профілактику неуспішності, 

девіантної поведінки та 

конфліктів з однолітками і 

старшими; створювати 

формування довільності 

психічних процесів, само-

контролю, навичок 

самостійної учбової 

діяльності; визначати 

особливості сімейного 

виховання та найближчого 

соціального оточення, 

прищеплювати навички 

міжособистісного 

спілкування; залучати до 

різноманітних форм творчої 

самореалізації учнів, 

учителів, батьків;  
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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Соціальна 

психологія з історією психології» складена Бабаян Ю.О. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 013 

Початкова освіта.  

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, дидактика, загальна психологія, 

вікова та педагогічна психологія.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – вироблення у студентів наукового світогляду, оволодіння 

глибокими знаннями про основні тенденції та концепції наукової думки від 

найдавніших часів до наших днів, про соціально-психологічні детермінанти 

становлення особистості та групи та особливості їх розвитку в сучасному 

соціокультурному середовищі. 

Основними завданнями курсу є: засвоєння теоретичних знань щодо 

історії виникнення та розвитку психологічної науки, соціально-психологічних 

феноменів, їх закономірностей та механізмів; вироблення вмінь застосування 

знань в професійній діяльності, а також формування готовності студентів 

самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки 

повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- здатність працювати у будь-якому колективі, нести відповідальність за 

підтримання партнерських, довірчих стосунків; 

- здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній 

діяльності нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути до 

саморозвитку; 
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- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності 

у галузі початкової освіти; 

- здатність з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності у 

суспільстві.  

ІІ. Фахові: 

- здатність розуміти соціальну значимість і прогнозувати наслідки своєї 

професійної діяльності, готовність нести відповідальність за свої рішення; 

- здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення 

своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми 

інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у 

початковій освіті; 

- здатність випускника особливим чином структурувати наукові і 

практичні знання для ефективного розв’язання навчальних та виховних завдань 

початкової школи; 

- готовність до міжособистісної комунікації шляхом участі у бесідах та 

дискусіях з актуальних проблем навчання та виховання молодших школярів; 

- здатність і готовність до спілкування з іншими людьми, повноцінно 

оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності і мовою як засобом 

спілкування; 

- готовність до здійснення соціокультурної освіти у початковій школі – 

нового аспекту у викладанні шкільних предметів, пов’язаного з необхідністю 

формування соціокультурної компетентності, задекларованої в новій редакції 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Історія психології: донауковий і науковий період 
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Тема 1. Розвиток психологічної думки в античні часи і епоху 

середньовіччя 

Історія психології як галузь психологічної науки. Предмет історії 

психології та її завдання. Методи історії психології. Загальний нарис розвитку 

античної психологічної думки. Погляди вчених античності на природу 

психічного. Психологічні ідеї середньовічної Європи. Виділення свідомості як 

критерію психіки. Розвиток психологічних ідей в арабомовному світі. 

Тема 2. Психологічні ідеї періодів Відродження і Нового часу. 

Психологія епохи італійського Відродження. Емпіричні спрямування 

психології Іспанії. Становлення психологічної думки Нового часу. Рене Декарт: 

рефлекси і «пристрасті душі». Томас Гобс: асоціація ідей. Бенедікт Спіноза: Бог 

- Природа. Джок Локк: два види досвіду Готфрід-Вільгельм Лейбніц: проблема 

несвідомого. 

Тема 3. Розвиток психології  XVIII ст. і у першій половині ХІХ ст. 

Становлення асоціативної психології у XVIII ст. Психологічні погляди 

французьких просвітників. Прогресивні психологічні концепції в США. 

Зародження та розвиток психології як науки про свідомість першої половини 

XIX ст. Становлення німецької емпіричної психології. Природничо-наукові 

передумови психології.  

Кредит 2. Сучасні напрямки психологічної науки 

Тема 1. Основні напрями розвитку психології у ХХ ст. 

Становлення психології як самостійної науки та розвиток її галузей у 

другій половині XIX ст. Психологічна думка кінця XIX - початку XX ст. Криза 

в психології. Структуралізм та функціоналізм. Біхевіоризм. Психоаналіз. 

Гештальтпсихологія. Еволюція біхевіоризму. Неофрейдизм.  

Тема 2. Розвиток української психології. 

Етапи та особливості становлення психологічних знань в Україні та її 

теренах. Головні постаті в історії психології України: Г.С.Сковорода, 

П.Д.Юркевич, І.О.Сікорський, В.В.Зеньківський. Діяльність українських вче-
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них в рамках радянської психології. Роль Г.С.Костюка (1899-1982) у розвитку 

психологічної думки в Україні. Становлення психології у роки незалежності.  

Кредит 3. Загальна теорія соціальної психології 

Тема 1. Вступ до соціальної психології 

Соціальна психологія в системі наукового знання. Теоретичні та 

емпіричні джерела соціальної психології. Концептуальні основи соціальної 

психології. Методи соціально-психологічного дослідження. Поняття, структура 

і функції соціальної психології.  

Тема 2. Проблема соціалізації особистості 

Проблема соціалізації особистості. Етапи й інститути соціалізації.  Зміст 

процесу соціалізації. Концепції соціалізації в закордонній соціальній 

психології. Вікові кризи життя і процес соціалізації індивіда. 

Тема 3. Особистість у соціальному світі  

Соціальний статус особистості. Установка як компонент позиції 

особистості. Поняття ролі та рольової поведінки особистості в групі. Поняття 

Я-концепції, розвиток соціального Я. Самоефективність. Локус контролю: 

концепція екстернальних та інтернальних типів Дж.Роттера. Справляння 

враження на інших, самопрезентація. 

Кредит 4. Спілкування як соціально-психологічна проблема 

Тема 1. Загальні питання проблеми спілкування 

Визначення поняття «спілкування».  Структура спілкування. Функції 

спілкування. Розвиток спілкування в онтогенезі. Спілкування як потреба 

людини. 

Тема 2. Комунікативний бік спілкування 

Моделі комунікації. Вербальна та невербальна комунікація. Правила і 

техніки спілкування. Комунікативні бар'єри в спілкуванні.  

Кредит 5. Закономірності взаємодії та сприйняття людей 

Тема 1. Інтерактивний параметр спілкування 



 

 

12 

Проблема взаємодії людей у соціальній психології. Види інтеракцій. 

Транзактний аналіз спілкування (Перлз, Берн). Типи взаємодії. Конфлікт та 

шляхи його розв’язання. 

Тема 2. Перцептивний бік спілкування 

Поняття «соціальна перцепція». Стереотипізація як механізм соціальної 

перцепції. Механізми міжособистісного сприйняття (ідентифікація, соціально-

психологічна рефлексія, емпатія). Явище «каузальної атрибуції» як 

інтерпретації причин поведінки іншої людини.  

Кредит 6. Соціальна психологія групи 

Тема 1. Проблема групи в соціальній психології. 

Поняття соціальної групи. Загальна класифікація груп. Поняття малої 

групи та її головні ознаки. Функції та основні параметри групи. Фази розвитку 

малої групи. Групові норми, нормативна поведінка і "конформізм". Проблема 

групової сумісності та згуртованості. 

Тема 2. Соціальні впливи в малій групі 

Лідерство і керівництво в групах. Стилі керівництва. Соціальна фасилітація. 

Ефект присутності інших. Соціальні лінощі. Індивідуальні зусилля та групова 

робота. Деіндивідуалізація: поняття та соціальні обставини виникнення. Вплив 

меншості на групу.   

3. Рекомендована література 

Основна література 

1. Козляковський П.А. Соціологія. Соціальна психологія [Текст] : 

навчальний посібник / П. А. Козляковський, А. П. Козляковський. – 3-тє вид., 

доп. і перероб. – Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2012. – 656 с. 

2. Корольчук М.С. Історія психології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2011. – 247 

с. 

3. Махній М.М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 472 с. 
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4. Соціальна психологія груп. Хрестоматія [Текст] : навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / укл. : Ю.О. Бабаян, Г.В. Васильєва, 

Н.О. Євдокимова та ін. ; за заг. ред. Н.О. Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013. 

– 638 с. 

5. Ставицька С.О. Соціальна психологія: Практикум [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. О. Ставицька, В. В. 

Волошина. – К. : Каравела, 2013. – 320 с. 

 

Допоміжна література 

1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 1996. – 376 с. 

2. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 

2010. – 216 с. 

3. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную 

психологию / Э. Аронсон. – СПб.: Прайм Еврознак, 2006. – 416 с. 

4. Варій М.Й. Психологія особистості: навч. пос. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2008. – 592 с.  

5. Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підруч. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2010. – 398 с.  

6. Волянська О. В. Соціальна психологія : навч. посіб. / О. В. Волянська, 

А. М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Вища освіта ХХІ століття).  

7. Гапон Н. П. Соціальна психологія : навч. посіб. / Н.П. Гапон. – Львів: 

Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 368 c. 

8. Ждан А. История психологии: от античности к современности / А. 

Ждан. – М.: Академический проспект, 2002. – 527 с. 

9. Коваленко А.Б. Соціальна психологія : підручник / А.Б. Коваленко, 

М.Н. Корнєв. – К., 2006. – 304 с. 

10. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах: 
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общение и возрастные особенности / Я.Л. Коломинский. – Минск: Изд-во БГУ, 

1976. – 350 с. 

11. Кричевкий Р. Л. Социальная психология малых групп : уч. пособие 

для вузов  / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 318 c. 

12. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер Ком, 

2004.– 688 с. 

13. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підр. / В.В. Москаленко. – 

[вид. 2-ге, випр. та доп.].– К.: Центр навчальної літератури, 2008.– 688с. 

14. Ойстер К. Социальная психология групп / К. Ойстер. – М.: Олма-

Пресс, 2006.– 214 с. 

15. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с 

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

– СПб.: Питер Ком, 2000. – 380с. 

17. Робер М. Психология индивида и группы / М. Робер, Ф. Тильман. – 

М.: Прогресс,1998.– 256 с. 

18. Роменець В.А. Історія психології ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Вища 

школа, 1995. –614 с. 

19. Роменець В.А. Історія психології ХХ ст. /В.А. Роменець, І.П Маноха.  

– К.: Либідь, 1998. - 992 с. 

20.  Скок М. Історія психології від анімістичного світобачення до 

наукової рефлексії / М. Скок. – Чернігів: видавець Лозовий В., 2010. – 256 с. 

21. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д.  Зиглер – СПб.: Питер, 

2007. – 607 с. 

22. Циба В. Т. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / В. Т. Циба, Ю. Ж. Шайгородський. – Полтава : Дивосвіт, 2009. – 335 с.  

23. Чалдини Р. Социальное влияние / Р. Чалдини .– СПб.: Питер Ком, 

1998.– 338 с. 
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24. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – Ростов н/Д: 

Феникс, 1998. – 544 с. 

25. Шклярський Ю.О. Основи соціальних знань : навч. посіб. / Ю.О. 

Шклярський. – Миколаїв, 2008. – 440 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://chitalka.info 

2.http://pidruchniki.ws 

3.http://studentam.net.ua/ 

4. http://www.ikpp.npu.edu.ua/  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, 

поточне опитування, поточне тестування, підсумкове тестування. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

6 

Галузь знань 

01 Освіта  

 

Варіативна 

 

Спеціальність 013 

Початкова освіта 
Рік підготовки: 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання «Розробка 

тренінгового 

заняття» 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

Психологія. 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

24 год. 

Практичні, семінарські 

36 год. 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

120 год. 

 

Вид контролю – іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –  180 год:  60 год – аудиторні заняття, 120 год. 

– самостійна робота (33% / 67%) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – вироблення у студентів наукового 

світогляду, оволодіння глибокими знаннями про основні тенденції та концепції 

наукової думки від найдавніших часів до наших днів, про соціально-

психологічні детермінанти становлення особистості та групи та особливості їх 

розвитку в сучасному соціокультурному середовищі. 

Завдання: засвоєння теоретичних знань щодо історії виникнення та 

розвитку психологічної науки, соціально-психологічних феноменів, їх 

закономірностей та механізмів; вироблення вмінь застосування знань в 

професійній діяльності, а також формування готовності студентів самостійно 

пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих 

явищ, розуміти себе і соціальний світ.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- здатність працювати у будь-якому колективі, нести відповідальність за 

підтримання партнерських, довірчих стосунків; 

- здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній 

діяльності нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути до 

саморозвитку; 

- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності 

у галузі початкової освіти; 

- здатність з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності у 

суспільстві.  

ІІ. Фахові: 

- здатність розуміти соціальну значимість і прогнозувати наслідки своєї 

професійної діяльності, готовність нести відповідальність за свої рішення; 
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- здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення 

своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми 

інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у 

початковій освіті; 

- здатність випускника особливим чином структурувати наукові і 

практичні знання для ефективного розв’язання навчальних та виховних завдань 

початкової школи; 

- готовність до міжособистісної комунікації шляхом участі у бесідах та 

дискусіях з актуальних проблем навчання та виховання молодших школярів; 

- здатність і готовність до спілкування з іншими людьми, повноцінно 

оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності і мовою як засобом 

спілкування; 

- готовність до здійснення соціокультурної освіти у початковій школі – 

нового аспекту у викладанні шкільних предметів, пов’язаного з необхідністю 

формування соціокультурної компетентності, задекларованої в новій редакції 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1.  Історія психології: донауковий і науковий період 

Тема 1. Розвиток психологічної думки в античні часи і епоху 

середньовіччя 

Історія психології як галузь психологічної науки. Предмет історії 

психології та її завдання. Методи історії психології. Загальний нарис розвитку 

античної психологічної думки. Погляди вчених античності на природу 

психічного. Психологічні ідеї середньовічної Європи. Виділення свідомості як 

критерію психіки. Розвиток психологічних ідей в арабомовному світі. 

Тема 2. Психологічні ідеї періодів Відродження і Нового часу. 

Психологія епохи італійського Відродження. Емпіричні спрямування 

психології Іспанії. Становлення психологічної думки Нового часу. Рене Декарт: 
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рефлекси і «пристрасті душі». Томас Гобс: асоціація ідей. Бенедікт Спіноза: Бог 

- Природа. Джок Локк: два види досвіду Готфрід-Вільгельм Лейбніц: проблема 

несвідомого. 

Тема 3. Розвиток психології  XVIII ст. і у першій половині ХІХ ст. 

Становлення асоціативної психології у XVIII ст. Психологічні погляди 

французьких просвітників. Прогресивні психологічні концепції в США. 

Зародження та розвиток психології як науки про свідомість першої половини 

XIX ст. Становлення німецької емпіричної психології. Природничо-наукові 

передумови психології.  

 

Кредит 2. Сучасні напрямки психологічної науки 

Тема 1. Основні напрями розвитку психології у ХХ ст. 

Становлення психології як самостійної науки та розвиток її галузей у 

другій половині XIX ст. Психологічна думка кінця XIX - початку XX ст. Криза 

в психології. Структуралізм та функціоналізм. Біхевіоризм. Психоаналіз. 

Гештальтпсихологія. Еволюція біхевіоризму. Неофрейдизм.  

Тема 2. Розвиток української психології. 

Етапи та особливості становлення психологічних знань в Україні та її 

теренах. Головні постаті в історії психології України: Г.С.Сковорода, 

П.Д.Юркевич, І.О.Сікорський, В.В.Зеньківський. Діяльність українських вче-

них в рамках радянської психології. Роль Г.С.Костюка (1899-1982) у розвитку 

психологічної думки в Україні. Становлення психології у роки незалежності.  

 

Кредит 3. Загальна теорія соціальної психології 

Тема 1. Вступ до соціальної психології 

Соціальна психологія в системі наукового знання. Теоретичні та 

емпіричні джерела соціальної психології. Концептуальні основи соціальної 

психології. Методи соціально-психологічного дослідження. Поняття, структура 

і функції соціальної психології.  

Тема 2. Проблема соціалізації особистості 
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Проблема соціалізації особистості. Етапи й інститути соціалізації.  Зміст 

процесу соціалізації. Концепції соціалізації в закордонній соціальній 

психології. Вікові кризи життя і процес соціалізації індивіда. 

Тема 3. Особистість у соціальному світі  

Соціальний статус особистості. Установка як компонент позиції 

особистості. Поняття ролі та рольової поведінки особистості в групі. Поняття 

Я-концепції, розвиток соціального Я. Самоефективність. Локус контролю: 

концепція екстернальних та інтернальних типів Дж.Роттера. Справляння 

враження на інших, самопрезентація. 

 

Кредит 4. Спілкування як соціально-психологічна проблема 

Тема 1. Загальні питання проблеми спілкування 

Визначення поняття «спілкування».  Структура спілкування. Функції 

спілкування. Розвиток спілкування в онтогенезі. Спілкування як потреба 

людини. 

Тема 2. Комунікативний бік спілкування 

Моделі комунікації. Вербальна та невербальна комунікація. Правила і 

техніки спілкування. Комунікативні бар'єри в спілкуванні.  

 

Кредит 5. Закономірності взаємодії та сприйняття людей 

Тема 1. Інтерактивний параметр спілкування 

Проблема взаємодії людей у соціальній психології. Види інтеракцій. 

Транзактний аналіз спілкування (Перлз, Берн). Типи взаємодії. Конфлікт та 

шляхи його розв’язання. 

Тема 2. Перцептивний бік спілкування 

Поняття «соціальна перцепція». Стереотипізація як механізм соціальної 

перцепції. Механізми міжособистісного сприйняття (ідентифікація, соціально-

психологічна рефлексія, емпатія). Явище «каузальної атрибуції» як 

інтерпретації причин поведінки іншої людини.  
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Кредит 6. Соціальна психологія групи 

Тема 1. Проблема групи в соціальній психології. 

Поняття соціальної групи. Загальна класифікація груп. Поняття малої 

групи та її головні ознаки. Функції та основні параметри групи. Фази розвитку 

малої групи. Групові норми, нормативна поведінка і "конформізм". Проблема 

групової сумісності та згуртованості. 

Тема 2. Соціальні впливи в малій групі 

Лідерство і керівництво в групах. Стилі керівництва. Соціальна фасилітація. 

Ефект присутності інших. Соціальні лінощі. Індивідуальні зусилля та групова 

робота. Деіндивідуалізація: поняття та соціальні обставини виникнення. Вплив 

меншості на групу.   
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
усьо

го 
у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Історія психології: донауковий і науковий період.  

Тема 1. Розвиток психологічної думки в 

античні часи і епоху середньовіччя 

10 2 2   6 

Тема 2. Психологічні ідеї періодів 

Відродження і Нового часу. 

10 2 2   6 

Тема 3. Розвиток психології XVIII ст. і 

у першій половині ХІХ ст. 

10  2   8 

Разом за кредитом 1 30 4 6   20 

Кредит 2. Сучасні напрямки психологічної науки 

Тема 1. Основні напрями розвитку 

психології у ХХ ст. 

20 4 4   12 

Тема 2. Розвиток української 

психології. 

10  2   8 

Разом за кредитом 2 30 4 6   20 

Кредит 3. Загальна теорія соціальної психології 

Тема 1. Вступ до соціальної психології 9 2 2   6 

Тема 2. Проблема соціалізації 

особистості 

11  2   8 

Тема 3. Особистість у соціальному світі 10 2 2   6 

Разом за кредитом 3 30 4 6   20 

Кредит 4. Спілкування як соціально-психологічна проблема 

Тема 1. Загальні питання проблеми 

спілкування 

9 2 2   6 

Тема 2. Комунікативний бік 

спілкування 

21 2 4   14 

Разом за кредитом 4 30 4 6   20 

Кредит 5. Закономірності взаємодії та сприйняття людей 

Тема 1. Інтерактивний параметр 

спілкування 

15 2 2   10 

Тема 2. Перцептивний бік спілкування 15 2 4   10 

Разом за кредитом 5 30 4 6   20 

Кредит 6. Соціальна психологія групи 

Тема 1. Проблема групи в соціальній 

психології. 
14 2 2   10 

Тема 2. Соціальні впливи в малій групі 16 2 4   10 

Разом за кредитом 6 30 4 6   20 

Усього годин: 180 24 36   120 
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6. Теми практичних занять 

 

№ Тема Кількість 

годин 

 Кредит 1. Історія психології: донауковий і науковий період  

1 Розвиток психологічної думки в античні часи і епоху 

середньовіччя 

2 

2 Психологічні ідеї періодів Відродження і Нового часу. 2 

3 Розвиток психології XVIII ст. і у першій половині ХІХ ст. 2 

 Кредит 2. Сучасні напрямки психологічної науки  

4 Основні напрями розвитку психології у ХХ ст. (психоаналіз, 

гештальтизм, біхевіоризм) 

2 

5 Основні напрями розвитку психології у ХХ ст. (когнітивний, 

соціально-когнітивний, гуманістичний) 

2 

6 Розвиток української психології. 2 

 Кредит 3. Загальна теорія соціальної психології  

7 Вступ до соціальної психології 2 

8 Проблема соціалізації особистості 2 

9 Особистість у соціальному світі. 2 

 Кредит 4. Спілкування як соціально-психологічна 

проблема 

 

10 Загальні питання проблеми спілкування 2 

11 Комунікативний бік спілкування 2 

12 Тренінгове заняття «Невербальна комунікація» 2 

 Кредит 5. Закономірності взаємодії та сприйняття людей  

13 Інтерактивний параметр спілкування 2 

14 Перцептивний бік спілкування 2 

15 Тренінгове заняття «Розвиток сенситивних навичок» 2 

 Кредит 6. Соціальна психологія групи  

16 Проблема групи в соціальній психології 2 

17 Соціальні впливи в малій групі 2 

18 Тренінгове заняття «Групова згуртованість» 2 

 Разом 36 

 

8. Самостійна  робота 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури, 

4) підготовка до тестування, контрольних робіт, 

5) підготовка до іспиту. 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 
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завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх 

підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у 

студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

 

Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

 Кредит 1 20  

1. Етапи розвитку історії психології 2 Табулювання 

2. Розвиток психологічних ідей в 

арабомовному світі 

8 Інформаційне 

повідомлення 

3. Психологічні ідеї Відродження 6 Доповідь 

4. Розвиток психології  XVIII ст. і у першій 

половині ХІХ ст 

4 План-

конспект 

5. Підготовка до тестування 4 Тести 

 Кредит 2 20  

1. Соціально-когнітивний та гуманістичний 

напрямок психології 

4 План-

конспект 

2.  Головні постаті в історії психології України 10 Реферат  

3. Підготовка до контрольної роботи № 1 6 Контрольна 

робота 

 Кредит 3 20  

1. Аналіз соціальних експериментів 4 Звіт 

2. Справляння враження на інших, 

самопрезентація 

10 Творче 

завдання 

3. Підготовка до контрольної роботи № 2 6 Контрольна 

робота 

 Кредит 4 20  

1. Вербальне та невербальне спілкування 10 Конспект 

першоджерел 

2. Комунікативні бар’єри в спілкуванні 2 Табулювання 

3. Підготовка до тестування 4 Тести 

 Кредит 5 20  

1. Атракція, агресія, альтруїзм у людських 

відносинах 

14 Презентація 

2. Підготовка до контрольної роботи № 3 6 Контрольна 

робота 

 Кредит 6 20  

1. Індивідуальне науково-дослідне завдання  14 Друкований 

звіт 

2. Підготовка до контрольної роботи № 4 6 Контрольна 

робота 

 Разом  120 
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10. Методи навчання 

            Презентація  лекцій,  лекції  з  використанням  дидактичного  матеріалу,  

складання  графічних  схем,  “кейс-метод”,  метод  проектів,  ділові,  рольові,  

ситуативні  ігри, навчальний тренінг.                             

11. Методи контролю 

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються 

такі методи: 

_ Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда. 

_ Методи письмового контролю: поточне письмове тестування; контрольна 

робота, звіт, реферат, словник. 

_ Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

 Поточне тестування та самостійна робота (280) КР Іспит Сума 

Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Кр6 
160 

 

 

 

 

 

600 

Т 1 Т2 Т 3 Т1 Т2 Т 1  Т 2 Т3 Т1 Т2  Т1 Т2  Т1 Т2  

10 10 10 20 10 10 10 10 10 20 10 20 10 20 

25 25 20 15 15+

кр 

10 20 кр 40 30 30 кр 30 кр    

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS Кількість балів 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100  5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

В 80-89  
4 (добре) 4/добре/зараховано 

С 65-79  

D 55-64  
3 (задовільно) 3/задов./зараховано 

Е 50-54  

FX 35-49  
2 (незадовільно) Не зараховано 

F* 1-34  

* з обов’язковим повторним курсом 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник. 

2. Навчально-методичний комплекс. 

3. Електронна  презентація  лекцій.   

4. Матеріали  лекцій  на  електронних  носіях.    

5. Відеоматеріали.                                                                
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12. Рекомендована література 

Базова література 

1. Козляковський П.А. Соціологія. Соціальна психологія [Текст] : 

навчальний посібник / П. А. Козляковський, А. П. Козляковський. – 3-тє вид., 

доп. і перероб. – Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2012. – 656 с. 

2. Корольчук М.С. Історія психології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2011. – 247 

с. 

3. Махній М.М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 472 с. 

4. Соціальна психологія груп. Хрестоматія [Текст] : навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / укл. : Ю.О. Бабаян, Г.В. Васильєва, 

Н.О. Євдокимова та ін. ; за заг. ред. Н.О. Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013. 

– 638 с. 

5. Ставицька С.О. Соціальна психологія: Практикум [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. О. Ставицька, В. В. 

Волошина. – К. : Каравела, 2013. – 320 с. 

 

Допоміжна література 

1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 1996. – 376 с. 

2. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 

2010. – 216 с. 

3. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную 

психологию / Э. Аронсон. – СПб.: Прайм Еврознак, 2006. – 416 с. 

4. Варій М.Й. Психологія особистості: навч. пос. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2008. – 592 с.  

5. Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підруч. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2010. – 398 с.  

6. Волянська О. В. Соціальна психологія : навч. посіб. / О. В. Волянська, 

А. М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Вища освіта ХХІ століття).  

7. Гапон Н. П. Соціальна психологія : навч. посіб. / Н.П. Гапон. – Львів: 

Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 368 c. 

8. Ждан А. История психологии: от античности к современности / А. 

Ждан. – М.: Академический проспект, 2002. – 527 с. 

9. Коваленко А.Б. Соціальна психологія : підручник / А.Б. Коваленко, 

М.Н. Корнєв. – К., 2006. – 304 с. 

10. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах: 

общение и возрастные особенности / Я.Л. Коломинский. – Минск: Изд-во БГУ, 

1976. – 350 с. 

11. Кричевкий Р. Л. Социальная психология малых групп : уч. пособие 

для вузов  / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 318 c. 
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12. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер Ком, 

2004.– 688 с. 

13. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підр. / В.В. Москаленко. – 

[вид. 2-ге, випр. та доп.].– К.: Центр навчальної літератури, 2008.– 688с. 

14. Ойстер К. Социальная психология групп / К. Ойстер. – М.: Олма-

Пресс, 2006.– 214 с. 

15. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с 

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

– СПб.: Питер Ком, 2000. – 380с. 

17. Робер М. Психология индивида и группы / М. Робер, Ф. Тильман. – 

М.: Прогресс,1998.– 256 с. 

18. Роменець В.А. Історія психології ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Вища 

школа, 1995. –614 с. 
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Засоби діагностики успішності навчання: 

Контроль є невід’ємною складовою навчання історії психології та 

соціальній психології і проводиться з метою оцінки навчальних досягнень 

студентів в оволодінні психологічними знаннями згідно з визначеним чинною 

програмою рівнем досягнень, оцінки ефективності навчального процесу, 

підвищення мотивації до навчання. 

Система контролю має теоретичну і практичну спрямованість, що 

дозволяє визначити рівень сформованості навичок і вмінь та рівня знань з 

педагогічної психології. Вона характеризується зв’язністю і зростаючою 

складністю, і включає поточний і підсумковий види контролю. Цілі та зміст 

різних видів контролю відповідає цілям, завданням та змісту навчання. Порядок 

нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами 

контрольних завдань зумовлюється обраним видом контролю і є  зручним і 

практичним. Результати контролю виступають показниками успішності 

студентів, які можна співвіднести з очікуваними навчальними досягненнями в 

оволодінні психологічними знаннями. 

Поточний контроль реалізується на практичних заняттях, при виконанні 

тестів і контрольних робіт, написання творчих завдань тощо. 

Метою проміжного контролю, що проводиться наприкінці кожного 

кредиту, є визначення рівня володіння студентами знаннями, вміннями та 

навичками відповідно до рейтингової системи оцінювання знань, яка додається 

до кожної робочої програми. 

Підсумковий контроль проводиться у формі комбінованого тесту. 

Зразки робіт підсумкового контролю та залікових білетів, а також засоби 

оцінювання подаються нижче. 
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Бабаян Ю.О. Соціальна психологія. Хрестоматія: навчальний посібник / 

Ю.О. Бабаян. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 286 с. 

Хрестоматія призначена для підготовки до практичних занять та 

забезпечення самостійної роботи студентів, що вивчають навчальну 

дисципліну «Соціальна психологія».  

У хрестоматію включені уривки із підручників, монографій, статті з 

психологічних журналів та збірок наукових праць. 

Для студентів вищих навчальних закладів педагогічних та психологічних 

спеціальностей.  
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ПЕРЕДМОВА 

 

Запропоноване видання хрестоматії є навчальним посібником для 

студентів педагогічних та психологічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. В хрестоматію включені тексти зарубіжних і вітчизняних психологів, 

з одного боку, не завжди доступних для студентів, а з іншого які є базовими 

при вивченні навчальної дисципліни «Соціальна психологія». 

При розробці даного видання автор керувався необхідністю сприяти 

забезпеченню ефективної самостійної роботи студентів, питома вага якої 

значно зросла у зв’язку з переходом навчальних закладів України на кредитно-

трансферну систему.  

Використання матеріалів запропонованої хрестоматії дасть змогу 

викладачам ефективно організовувати такі форми самостійної роботи студентів 

як анотування та конспектування першоджерел, що спрямовані на забезпечення 

більш глибокого та свідомого засвоєння інформації з навчальних дисциплін.  

Представлені в хрестоматії тексти дають можливість оцінити теоретичні 

позиції різних дослідників, схожість і відмінність їх поглядів щодо 

інтерпретації деяких психологічних феноменів соціальної психології.  

Усвідомлене та творче засвоєння включених в хрестоматію текстів з 

соціальної психології сприятиме розвитку у читачів стійкого інтересу до 

психологічних знань, професійно-особистісному становленню майбутніх 

фахівців з психології, забезпеченню професійної спрямованості занять та в 

цілому підвищенню загальної психологічної культури майбутніх фахівців.  
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РОЗДІЛ І 

ВСТУП ДО СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

Соціальна психологія – це галузь психологічної науки, яка займається 

вивченням закономірностей діяльності людини в умовах взаємодії у соціальних 

групах. Сучасне уявлення про предмет психології неоднорідне, що є 

характерним для більшості суміжних галузей наук, до яких відноситься й 

соціальна психологія. Г.М. Андрєєва визначає соціальну психологію як науку з 

двоєдиним предметом і вказує на основні напрямки розвитку цієї науки. 

Предметом соціальної психології вона вважає закономірності поведінки і 

діяльності людей, які обумовлені включеністю їх в групи, а також психологічні 

характеристики цих груп. 

 Предметом вивчення соціальної психології можна визначити: 

1. Психологічні процеси, стани і властивості індивіда, які проявляються 

в результаті його включення у систему соціальних відносин, у відносини з 

іншими людьми,  в різні соціальні групи. 

2. Закономірності спілкування і взаємодіяльності між людьми. 

3. Соціально-психологічні характеристики різних соціальних груп як 

цілісних утворень, що відрізняються одна від одної і не зводяться до одного 

певного індивіда.  

4. Масові психічні явища, такі як поведінка натовпу, паніка, чутки, мода 

тощо. 

Основні проблеми соціальної психології: закономірності спілкування та 

взаємодії людей, діяльність великих (націй, класів) і малих соціальних груп, 

соціалізація особистості та розвиток соціальних установок. Серед перших 

соціально-психологічних теорій, що виникли на Заході у середині ХІХ сторіччя, 

виокремлюють концепції «психологія народів», «психологія мас» і теорію 

інстинктів соціальної поведінки. 

У представленому розділі простежується історія і розвиток поглядів на 

предмет та завдання соціальної психології.  
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АНОТАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ З 

ІСТОРІЄЮ ПСИХОЛОГІЇ» 

 

Тема 1. Розвиток психологічної думки в античні часи і епоху 

середньовіччя 

 

Мета: ознайомити студентів з предметом, завданнями, методами історії 

психології; 

дати загальний нарис розвитку психологічної думки в античний період та 

період середньовіччя. 

розвивати вміння студентів критично аналізувати погляди вчених на 

природу психічного. 

 

Завдання: 

1. Проаналізувати предмет, завдання та методи історії психології. 

2. Розкрити особливості різних підходів до розумінні психіки в античний період. 

3. Дати уявлення про розвиток психологічних ідей середньовічної Європи та в 

арабомовному світі. 

 

План: 

1. Історія психології як галузь психологічної науки. Методи історії психології.  

2. Загальний нарис розвитку античної психологічної думки. Погляди вчених 

античності на природу психічного.  

3. Психологічні ідеї середньовічної Європи. Виділення свідомості як критерію 

психіки.  

4. Розвиток психологічних ідей в арабомовному світі. 

 

Основні поняття: психологія, психічне, психіка, історія психології, 

душа, принцип нервізма, принцип помірності, історико-генетичний метод, 

автобіографічний метод, стоїцизм. 
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Література 

Основна література 

1. Корольчук М.С. Історія психології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2011. – 247 

с. 

2. Махній М.М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 472 с. 

 

Додаткова література  

1. Ждан А. История психологии: от античности к современности / А. Ждан. 

– М.: Академический проспект, 2002. – 527 с. 

2. Історія психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. 

Н.В.Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с. 

3. Скок М. Історія психології від анімістичного світобачення до наукової 

рефлексії / М. Скок. – Чернігів: видавець Лозовий В., 2010. – 256 с. 

 

 

Тема 2. Психологічні ідеї періодів Відродження і Нового часу. 

 

Мета: ознайомити студентів з розвитком психологічної думки в період 

Відродження та Нового часу; 

розвивати вміння студентів критично аналізувати погляди вчених на 

природу психічного; 

сприяти формуванню особистісного та пізнавального інтересу. 

 

Завдання: 

1. Розглянути основні етапи розвитку психології в період Відродження і 

Нового часу. 

2. Проаналізувати спільне та відмінне в уявленнях про психіку вчених 

епохи Відродження. 
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3. Дати уявлення про розвиток психологічних ідей Нового часу. 

 

План: 

1. Психологія епохи італійського Відродження.  

2. Емпіричні спрямування психології Іспанії.  

3. Становлення психологічної думки Нового часу.  

4. Рене Декарт: рефлекси і «пристрасті душі».  

5. Томас Гобс: асоціація ідей.  

6. Бенедікт Спіноза: Бог - Природа.  

7. Джок Локк: два види досвіду. 

8. Гофрід-Вільгельм Лейбніц: проблема несвідомого.  

 

Основні поняття: матерія, дух, індукція, дедукція, емпіричний піхід, 

раціоналістичний підхід, дуалізм, матеріалізм, ідеалізм, рефлекс, рефлексія, 

асоціації. 

 

Література 

Основна література 

1. Корольчук М.С. Історія психології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2011. – 247 

с. 

2. Махній М.М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 472 с. 

 

Додаткова література  

1. Ждан А. История психологии: от античности к современности / А. Ждан. 

– М.: Академический проспект, 2002. – 527 с. 

2. Історія психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. 

Н.В.Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с. 
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3. Скок М. Історія психології від анімістичного світобачення до наукової 

рефлексії / М. Скок. – Чернігів: видавець Лозовий В., 2010. – 256 с. 

 

 

Тема 3-4. Основні напрями розвитку психології у ХХ ст. (4 год.) 

Мета: ознайомити студентів з розвитком психологічної думки другій 

половині XIX ст. та з основними напрямками  психології у ХХ ст.; 

розвивати вміння студентів критично аналізувати погляди вчених різних 

психологічних шкіл на природу психічного; 

сприяти формуванню особистісного та пізнавального інтересу. 

 

Завдання: 

1. Проаналізувати особливості становлення психології як самостійної науки. 

2. Ознайомити з причинами кризи в психології на початку ХХ ст. 

3. Розкрити особливості різних підходів до розумінні психіки з точку зору 

різних психологічних напрямків. 

4. Дати уявлення про еволюцію біхевіоризму та фрейдизму. 

 

План: 

1. Становлення психології як самостійної науки та розвиток її галузей у 

другій половині XIX ст.  

2. Психологічна думка кінця XIX - початку XX ст. Криза в психології.  

3. Структуралізм та функціоналізм.  

4. Біхевіоризм.  

5. Психоаналіз. 

6. Гештальтпсихологія.  

7. Еволюція біхевіоризму. Неофрейдизм.  
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Основні поняття: структура, структуралізм, функціоналізм, біхевіоризм, 

психоаналіз, гештальтпсихологія, експериментальна психологія, 

диференціальна психологія, психодіагностика, свідомість, поведінка. 

 

Література 

Основна література 

1. Корольчук М.С. Історія психології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2011. – 247 

с. 

2. Махній М.М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 472 с. 

 

Додаткова література  

1. Ждан А. История психологии: от античности к современности / А. Ждан. 

– М.: Академический проспект, 2002. – 527 с. 

2. Історія психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. 

Н.В.Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с. 

3. Скок М. Історія психології від анімістичного світобачення до наукової 

рефлексії / М. Скок. – Чернігів: видавець Лозовий В., 2010. – 256 с. 

 

Тема 6. Вступ до соціальної психології 

 

Мета: ознайомити студентів з предметом, завданнями, специфікою соціальної 

психології; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися в основних конструктах та 

методах соціальної психології; 

виховувати зацікавленість дисципліною. 

 

Завдання: 

1. Визначити предмет та завдання соціальної психології. 



 

 

47 

2. Визначити місце соціальної психології в системі наук. 

3. Дати уявлення про структуру соціальної психології. 

4. Проаналізувати основні методи соціально-психологічного дослідження. 

 

План: 

1. Соціальна психологіяв системі наукового знання.  

2. Теоретичні та емпіричні джерела соціальної психології.  

3. Концептуальні основи соціальної психології.  

4. Методи соціально-психологічного дослідження. 

5. Поняття, структура і функції соціальної психології. 

 

Основні 

поняття 

соціальна психологія, соціальна психіка, спостереження, 

опитування, тестування, соціально-психологічний експеримент, 

соціометрія 

 

Література 

Основна література  

1. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : 

Каравела, 2010. – 216 с. 

2. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. 

для студ. вищ. навч. закл./ Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. – 

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010.–        

464 с.  

Додаткова література  

1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 1996. – 376 с. 

2. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную 

психологию / Э. Аронсон. – СПб.: Прайм Еврознак, 2006. – 416 с. 
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3. Волянська О. В. Соціальна психологія : навч. посіб. / О. В. Волянська, 

А. М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Вища освіта ХХІ століття).  

4. Гапон Н. П. Соціальна психологія : навч. посіб. / Н.П. Гапон. – Львів: 

Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 368 c. 

5. Коваленко А.Б. Соціальна психологія : підручник / А.Б. Коваленко, 

М.Н. Корнєв. – К., 2006. – 304 с. 

6. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер Ком, 

2004.– 688 с. 

7. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підр. / В.В. Москаленко.– [вид. 

2-ге, випр. та доп.].– К.: Центр навчальної літератури, 2008.– 688с. 

 

 

 

Тема 7. Проблема соціалізації особистості  

Мета: ознайомити студентів зі змістом, етапами та інститутами соціалізації 

особистості;  

розвивати професійне мислення, вміння студентів критично осмислювати 

різні концепції соціалізації; 

формувати професійну компетентність.  

 

Завдання: 

4. Дати уявлення про поняття «соціалізація особистості». 

5. Розглянути основні етапи та інститути соціалізації.  

6. Розширити уявлення зміст процесу соціалізації. 

7. Ознайомити з основними концепціями соціалізації.  

План: 

1. Поняття особистості в соціальній психології.  

2. Проблема соціалізації особистості.  

3. Етапи й інститути соціалізації.   

4. Зміст процесу соціалізації.  
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5. Концепції соціалізації в закордонній соціальній психології.  

 

Основні поняття: особистість, соціалізація, інтеріоризація, 

саморегуляція, самосвідомість, соціальний інститут, соціальні норми, 

ідентичність, егоідентичність, групова ідентичність . 

 

Література 

Основна література  

3. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : 

Каравела, 2010. – 216 с. 

4. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. 

для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с.  

Додаткова література  

1. Андреева Г. М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 1996. – 376 с. 

2. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную 

психологию / Э. Аронсон. – СПб.: Прайм Еврознак, 2006. – 416 с. 

3. Волянська О. В. Соціальна психологія : навч. посіб. / О. В. Волянська, 

А. М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Вища освіта ХХІ століття).  

4. Гапон Н. П. Соціальна психологія : навч. посіб. / Н.П. Гапон. – Львів: 

Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 368 c. 

5. Коваленко А.Б. Соціальна психологія : підручник / А.Б. Коваленко, 

М.Н. Корнєв. – К., 2006. – 304 с. 

6. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер Ком, 

2004.– 688 с. 

7. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підр. / В.В. Москаленко. – [вид. 

2-ге, випр. та доп.].– К.: Центр навчальної літератури, 2008.– 688с. 
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Тема 8. Особистість у соціальному світі  

Мета: ознайомити студентів з основними соціальними характеристиками 

особистості.  

розвинути вміння студентів аналізувати соціальний статус, установки, 

рольові моделі, Я-концепцію особистості. 

виховувати зацікавленість дисципліною.  

 

Завдання: 

1. Дати уявлення про поняття «статус», «позиція особистості». 

2. Проаналізувати поняття атитюд та його компоненти. 

3. Розглянути особливості рольової поведінки особистості.  

4. Розширити уявлення про «Я-концепцію» та її складові. 

5. Ознайомити з концепцією екстернальних та інтернальних типів 

Дж.Роттера.  

 

План: 

1. Соціальний статус особистості. 

2.  Поняття про "позицію особистості". Установка як компонент позиції 

особистості.  

3. Атитюд: когнітивний, афективний, поведінковий компоненти. 

4.  Поняття ролі та рольової поведінки особистості.  

5. Поняття Я-концепції, розвиток соціального Я. Самоефективність.  

6. Локус контролю: концепція екстернальних та інтернальних типів 

Дж.Роттера.  

7. Справляння враження на інших, самопрезентація. 
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Основні поняття: статус, позиція, установка, атитюд, роль, рольова 

поведінка, стиль рольової поведінки, Я-концепція, локус контролю, 

самоефективність. 

Література 

1. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 

2010. – 216 с. 

2. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. 

для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с.  

3. Соціальна психологія груп. Хрестоматія : навчальний посібник / 

укл. : Ю.О. Бабаян, Г.В. Васильєва, Н.О. Євдокимова та ін. ; за заг. ред. Н.О. 

Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 638 с. 

 

 

Тема 10.  Проблема групи в соціальній психології. 

 

Мета: ознайомити студентів з поняттям соціальної групи, її функціями та 

основними параметрами; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися і аналізувати основні динамічні 

процеси в малій групі та застосовувати отримані знання в практичній 

діяльності; 

виховувати зацікавленість дисципліною. 

 

Завдання: 

1. Розглянути поняття соціальної групи та загальну класифікацію груп. 

2. Дати уявлення про малу групу, її функції та параметри. 

3. Проаналізувати групові норми та причини їх виникнення.  

4. Ознайомитись з особливостями нормативного впливу групової більшості.  
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5. Дати уявлення про групову згуртованість та групову сумісність 

 

План: 

1. Поняття соціальної групи. Загальна класифікація груп.  

2. Поняття малої групи та її головні ознаки.  

3. Функції та основні параметри групи.  

4. Фази розвитку малої групи.  

5. Групові норми, нормативна поведінка і "конформізм".  

6. Проблема групової сумісності та згуртованості. 

 

Основні поняття: група, мала група, норми, санкції, конформність, 

конформізм, конформна поведінка, сумісність, згуртованість, спрацьованість.  

 

Література 

Основна література  

1. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підр. / В.В. Москаленко. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2008.– 688с. 

2. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с.  

3. Соціальна психологія груп. Хрестоматія : навчальний посібник / укл. : 

Ю.О. Бабаян, Г.В. Васильєва, Н.О. Євдокимова та ін. ; за заг. ред. Н.О. 

Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 638 с. 

 

 

 

Тема 11. Соціальні впливи в малій групі 

Мета: 

- ознайомити студентів з поняттями «лідерство» та «керівництво»; 
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 - розвинути вміння студентів орієнтуватися в особливостях соціальних впливів 

у малій групі; 

- формувати керівні та лідерські якості у студентів; 

 - виховувати зацікавленість дисципліною. 

 

 Завдання: 

 1. Визначити особливості керівництва і лідерства у групі. 

 2. Розширити знання про стилі лідерства та керівництва. 

 3. Проаналізувати явища соціальної фасілітації та соціальних лінощів. 

 4.  Дати уявлення про обставини виникнення деіндивідуалізації та огрупленого 

мислення. 

 5. Розяснити умови впливу меншості на групу. 

  

План: 

1. Лідерство і керівництво в групах. Стилі керівництва.  

2. Конфлікти в малих групах. 

3. Соціальна фасилітація. Ефект присутності інших.  

4. Соціальні лінощі. Індивідуальні зусилля та групова робота.  

5. Деіндивідуалізація: поняття та соціальні обставини виникнення. 

6.  Вплив меншості на групу.   

                                              

Основні поняття: лідерство, керівництво, керівник, лідер, стиль лідерства, 

фасилітація, інгибіція, деіндивідуалізація, групова поляризація, огруплене 

мислення. 

Література 

Основна література  

1. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 

2010. – 216 с. 
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2. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підр. / В.В. Москаленко. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2008.– 688с. 

3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с.  

4. Соціальна психологія груп. Хрестоматія : навчальний посібник / укл. : 

Ю.О. Бабаян, Г.В. Васильєва, Н.О. Євдокимова та ін. ; за заг. ред. Н.О. 

Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 638 с. 

 

Додаткова література 

5. Андреева Г. М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 1996. – 376 с. 

6. Волянська О. В. Соціальна психологія : навч. посіб. / О. В. Волянська, А. 

М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Вища освіта ХХІ століття).  

7. Донцов А. И. Психология коллектива : Методологические проблемы 

исследования / А.И. Донцов. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 208 с.   

8. Коваленко А.Б. Соціальна психологія : підручник / А.Б. Коваленко, М.Н. 

Корнєв. – К., 2006. – 304 с. 

9. Кричевский Р. Л. Социальная психология малых групп : уч. пособие для 

вузов  / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 318 c. 

10. Лидерство : психологические проблемы в бизнесе. По материалам 

американских исследований / под ред. Г. Н. Ушаковой. – Дубна: Фемекс, 1997. 

–176 с. 

11. Лозанов И. Д. Руководитель в трудовом коллективе / И.Д. Лозанов. – М., 

1989. – 75 с. 
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КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗМІСТОВНО-МОДУЛЬНИХ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Тестові завдання 

1. Хто автор перших підручників з соціальної психології 

а) Е.Рос 

б) Мак Дугал. 

в) усі відповіді вірні 

 

2. Коли виникла соціальна психологія 

а) середина ХІХ ст. 

б) кінець ХІХ ст. 

в) початок ХХ ст. 

 

 3. Де отримала соціальна психологія найбільшого імпульсу розвитку  

а) у Франції  

б) у Німеччині 

в) у США 

 

4.За умовами проведення соціально-психологічні дослідження бувають 

а) польовими 

б) лабораторними  

в)усі відповіді вірні 

 

5. За методом проведенння соціально-психологічні дослід-ження бувають 

а) кореляційними 

б) експериментальними  

в)усі відповіді вірні 

 

6. Хто із перелічених психологів є представником сучасної вітчизняної 

соціально-психологічної думки ?  

а) А.Бандура 

б) Л.Орбан-Лембрик  

в) Я.Коломинський 

 

7. Хто є представником соціологічного напрямку зарубіжної соціальної 

психології  

а) Г.Ле Бон  

б)Мак Дугал 

в) всі відповіді вірні 
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8.Хто науково вивчав натовп : 

а) Г.Ле Бон  

б) Г.Тард 

в) усі відповіді вірні 

 

9. Які психологічні механізми функціонування натовпу:  

а) навіювання та копіювання 

б) агресія та страх 

в) немає вірної відповіді 

 

10. Хто є представником психологічного напрямку зарубіжної соціальної 

психології  

а) С.-Ф.Перлз 

б) Дж. МакДугал 

в) усі відповіді вірні 

 

11.Хто досліджував соціокультурні уявлення  

а) В.Райх  

б) Г.Тард 

в) С.Московічі 

 

12. Автором якої теорії є Мак Дугал 

а) альтруїзму 

б) біологічного інстинкту 

в) колективного інстинкту 

 

13. Хто є автором соціометрії 

а) Г.Маркус 

б) Дж.Морено 

в) немає вірної відповіді 

 

14. Структурні елементи Я-концепції 

а) мислення 

б) взаємовідносини 

в) немає вірної відповіді 

 

15. Хто найбільше досліджував самоефективність: 

а) К.Роджерс 

б) А.Бандура  
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в) Дж.Ротер 

 

16. Типи локусу контролю: 

а) ефективний та неефективний 

б) інтернальний та екстернальний 

в) зовнішній та внутрішній  

 

17.Хто розробляв концепцію локусу контролю та індивідуальний 

опитувальник 

а) Дж.Ферес  

б) Дж.Ротер 

в) усі відповіді вірні 

 

18. Як ще називають соціальну установку : 

а) праймінг 

б) стереотип  

в) аттитюд 

 

19. Хто дослідив вплив зміни рольової поведінки на установки  

а) експеримент Д.Розенхана (1973) у клініці, де його співробітники 

прикинулись хворими 

б) експеримент Ф.Зимбардо (1971), у якому студенти програвали ролі в’язнів 

та тюремних охоронців  

в) усі відповіді вірні 

 

 20.Феномен „нога в дверях” 

а) тенденція, згідно якої люди, зробивши незначну поступку, надалі 

виконують більш серйозні вимоги 

б) тактика досягнення згоди у різних питаннях 

в) усі відповіді вірні 

 

21.Автор теорії когнітивного дисонансу 

а) Дж. М. Карлсміт 

б)Л.Фестінгер 

в)Дж.Брем 

 

22. Дослідження Р.Ла П'єра показали:  

а) установки (етнічні стереотипи) визначають поведінку  
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б) установки (етнічні стереотипи) змінються під впливом 

поведінки(спілкування)  

в) відповіді невірні 

 

 

23.Статус-це 

А) становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, 

суспільстві, його права, обов'язки і привілеї; 

Б) — еталон, мірило, зразок, з якими особистість співвідносить свої вчинки 

з вчинками інших. усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям і 

поведінкою відповідно з “Я-характеристиками”, ментальністю, ціннісно-

смисловою, потребово-мотиваційною та когнітивною сферами 

В) почуття власної компетентності та ефективності. 

 

24.Авторитет-це; 

А) загальновизнаний вплив індивіда на займаній посаді; визнання за 

індивідом права на прийняття відповідального рішення в умовах спільної 

діяльності.   

Б) становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, 

суспільстві, його права, обов'язки і привілеї 

В) усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям і поведінкою 

відповідно з “Я-характеристиками”, ментальністю, ціннісно-смисловою, 

потребово-мотиваційною та когнітивною сферами. 

 

25.Соціальні норми- 

А) становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, 

суспільстві, його права, обов'язки і привілеї; 

Б) усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям і поведінкою 

відповідно з “Я-характеристиками”, ментальністю, ціннісно-смисловою, 

потребово-мотиваційною та когнітивною сферами 

В) еталон, мірило, зразок, з якими особистість співвідносить свої вчинки з 

вчинками інших. 

 

26.Рольові сподівання- 

А)система уявлень про те як особистість має поводитись у конкретній 

ситуації. 

Б)неочікувані сподівання. 

В)не прогнозовані сподівання. 
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27.Засновник концепції інтеракціонізму: 

А)Т.Парсонс 

Б)Дж-Г.Мід 

В)А.Маслоу 

 

28.Засновник концепції соціалізації 

 А)Т.Парсонс 

Б)Дж-Г.Мід 

В)А.Маслоу 

 

29.За скільки стадій відбувається розвиток роли? 

А)2 

Б)3 

В)6 

 

30.Самосвідомість-це: 

А) здатність людини безпосередньо відтворювати себе, сприймати себе 

збоку, рефлексувати з приводу своїх можливостей. 

Б) усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям і поведінкою 

відповідно з “Я-характеристиками”, ментальністю, ціннісно-смисловою, 

потребово-мотиваційною та когнітивною сферами. 

В)  процес пізнання суб'єктом себе, своєї діяльності, внутрішнього 

психічного змісту. 

 

31Самопізнання-це 

А) ) усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям і поведінкою 

відповідно з “Я-характеристиками”, ментальністю, ціннісно-смисловою, 

потребово-мотиваційною та когнітивною сферами. 

Б) здатність людини безпосередньо відтворювати себе, сприймати себе 

збоку, рефлексувати з приводу своїх можливостей 

В) )  процес пізнання суб'єктом себе, своєї діяльності, внутрішнього 

психічного змісту. 

 

32.Самооцінка- 

А)це оцінка особистістю самої себе, своїх якостей, життєвих можливостей, 

ставлення інших до себе і свого місця серед них.   

Б) становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, 

суспільстві, його права, обов'язки і привілеї. 
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В) здатність людини безпосередньо відтворювати себе, сприймати себе 

збоку, рефлексувати з приводу своїх можливостей 

 

33.Самоконтроль- 

А) становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, 

суспільстві, його права, обов'язки і привілеї. 

Б) процес пізнання суб'єктом себе, своєї діяльності, внутрішнього 

психічного змісту. 

В) усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям і поведінкою 

відповідно з “Я-характеристиками”, ментальністю, ціннісно-смисловою, 

потребово-мотиваційною та когнітивною сферами. 

 

34.Рефлексія- 

А) усвідомлення індивідом того, як його сприймають і оцінюють інші 

індивіди або спільності; вид пізнання, у процесі якого суб'єкт стає об'єктом 

свого спостереження; роздуми, аналіз власного психічного стану. 

Б) становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, 

суспільстві, його права, обов'язки і привілеї. 

В) усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям і поведінкою 

відповідно з “Я-характеристиками”, ментальністю, ціннісно-смисловою, 

потребово-мотиваційною та когнітивною сферами 

 

 

35.Самоефективність-це 

А) становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, 

суспільстві, його права, обов'язки і привілеї. 

Б)  почуття власної компетентності та ефективності. 

В) усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям і поведінкою 

відповідно з “Я-характеристиками”, ментальністю, ціннісно-смисловою, 

потребово-мотиваційною та когнітивною сферами. 

 

 36. Недоліком метода спостереження є :  

А) відсутність цілісної картини особистості людини; 

Б) пасивність , яка веде дослідника до позиції очікувача; 

В) відображається контекст життя суб’єкта. 

 

37. Схильність людини покладати відповідальність за все, що відбувається з 

ним на зовнішні обставини або на себе самого називається …:  

А) локус контролю; 
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Б) індивідуальний стиль життя; 

В) самооцінка. 

38. Самооцінка може бути: 

а) адекватною; 

б) неадекватно заниженою; 

в) неадекватно завищеною; 

г) усі відповіді правильні. 

39. Рівень домагань особистості характеризує: 

а) незадоволеність собою, негативну самооцінку; 

б) ступінь труднощів тих цілей, до яких прагне людина і досягнення яких 

здається їй привабливим і можливим; 

в) специфічні емоційні переживання, що виникають у випадку прояву 

непереборних перешкод на шляху до досягнення бажаної мети; 

г) усі відповіді правильні. 

40. Про те, що структура особистості включає ВОНО, “Я” і “Над-Я”, 

стверджує:  

а) когнітивна психологія; 

б) психоаналіз; 

в) трансперсональна психологія;  

г) усі відповіді правильні. 
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Контрольна робота 4 

1 рівень.  

1) Мала група - це 

а) невелика за чисельністю спільність, в якій індивіди безпосередньо 

контактують між собою, об'єднані спільною метою та завданнями, що є 

передумовою їх взаємодії, взаємовпливу, спільних норм, процесів та 

інтересів, міжособистісних відносин і тривалості їх існування. 

б) група, виділена за певними соціальними ознаками, або реальна, 

значна за розмірами та складноорганізована спільність людей, поєднана 

спільною діяльністю. 

в) спільність людей, більше 40 чоловік, життєвий простір 

особистості. 

2) Основні функції групи:  

а) соціалізація, інструментальна, експресивна,динамічно-

репродуктивна. 

б) соціалізація, інструментальна, заперечу вальна, 

централізована. 

в) соціалізація, інструментальна, експресивна, підтримуюча. 

3) Поняття, що віддзеркалює певну соціальну чи психологічну 

характеристику самої особистості, спосіб поведінки людини залежно від 

її статусу й позиції у групі чи суспільстві, в системі міжособистісних чи 

суспільних відносин. Очікувана поведінка, що асоціюється з певним 

статусом: 

а) темперамент 

б) стереотип 

в) роль 

 4) Якого елементу не вистачає? 

а) комунікатор; 

б) повідомлення; 
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в) канал; 

г) аудиторія; 

д) 

 5) Встановіть відповідність між поняттям (лівий стовпчик) та його 

визначенням (правий стовпчик) 

 1) Первинна група                         А) група, яка створюється для різних 

експериментів у 

                                                          штучних умовах 

2) Формальна група                        Б)група, в якій відносини носять інтимний, 

особовий,                                          

                                                          неформальний характер. Основною метою 

членів групи    

                                                          є взаємне спілкування 

3) Тимчасова група                       В) група, структура  і діяльність якої 

раціонально  

                                                         організовані і стандартизовані відповідно до 

точно  

                                                         прописаних групових правил, цілей і рольових 

функцій.. 

4) Лабораторна група                     Г) група, існування якої обмежене  

 

6) Лідер – це 

а) людина, яка відповідає за виконання організаційних вимог. 

б) ведучий, керівник, централізація зусиль в одній особистості як 

виявлення влади всіх. Фокусує увагу і реалізує енергію в середини 

групи в заданому напрямку. 

в) особа, яка виконує тільки виховну та контролюючу функцію. 

7) Конфлікт який викликається малою групою називається 

а) ситуативний; 

б) раціональний; 
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в) ірраціональний; 

8) Як називається явище, якому характерно пасивне прийняття існуючого 

порядку речей, пануючих погляді? 

а) дійсний конформізм; 

б) нонконформізм; 

в) конформізм; 

9) Як називається вплив, який чинить меньшість групи, і член групи 

розглядає її думку лише як інформацію, на основі якої він має сам 

здійснити свій вибір? 

а) інтеракціоністська модель; 

б) нормативний вплив; 

в) прямий вплив; 

10)  Встановіть відповідність між поняттям (лівий стовпчик) та його 

визначенням (правий стовпчик) 

      

2 рівень   

1) Розкрийте суть особистісної теорії лідерства 

2) Що таке «групова динаміка»? 

3) Розкрийте суть мотиваційного підходу до вивчення проблеми 

міжособистісного конфлікту. 

4) Перечисліть стадії розвитку команди, охарактеризуйте їх. 

5) Дайте визначення поняття «Харизматичний лідер», наведіть приклади. 

3 рівень   

1) Які причини виникнення групової норми,  на вашу думку, є більш 

правдиві? 

2) Формальний чи неформальний лідер має більший вплив на групу? 

Який лідер більш потрібен групі? 
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Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних і 

семінарських занять  
 

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального 

заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань. Семінари проводяться з основних 

тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних 

знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і 

науковою літературою. 

Головна мета практичних і семінарських занять з соціальної психології з 

історією психології - сприяти поглибленому засвоєнню найскладніших питань 

навчального курсу, спонукати студентів до колективного творчого 

обговорення, оволодіння науковими методами аналізу явищ і проблем, 

практичне оволодіння уміннями і навчиками соціальної взаємодії, спілкування, 

активізувати до самостійного вивчення наукової та методичної літератури, 

формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до семінару студенти самостійно відпрацьовують 

літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться критично оцінювати різні 

джерела знань. Під час семінарського заняття організовується дискусія із 

завчасно визначених тем, до яких студенти готують тези відповідей або 

індивідуально виконані реферати-доповіді.  

 

Основними завданнями семінарських занять з соціальної психології з 

історією психології є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 
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-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків; 

-  формування в них наукового світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної психологічної 

практики. 

 

Види проведення семінарських занять:  

■ семінар запитань і відповідей; 

■ семінар — розгорнута бесіда: передбачає попередню підготовку студентів 

з визначених завдань;  

■ семінар — колективне читання: студенти зачитують тексти, коментуючи їх 

зміст з позицій розвитку сучасної науки; 

■ семінар, що передбачає усні відповіді студентів з подальшим їх 

обговоренням; 

• семінар-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно готуються до 

дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті; 

• семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових рефератів 

студентів; 

■ семінар-конференція: студенти завчасно готують доповіді, виступають з 

ними, відповідають на запитання колег; 

■ семінар — теоретична конференція: проводять зі студентами кількох груп 

курсу на основі вивчення об'ємного розділу чи цілої дисципліни; 

■ семінар — розв'язання проблемних завдань: проводять на основі створення 

проблемних ситуацій, виокремлення проблемних завдань і праці над їх 

розв'язанням; 

■ семінар — прес-конференція: кілька студентів готують повідомлення з 

вузлових питань, а всі учасники долучаються до їх обговорення; 

■ семінар — "мозковий штурм": студенти завчасно ознайомлюються з 

важливими проблемними завданнями, які потребують розв'язання; під час 
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семінару вносять конкретні пропозиції щодо розв'язання проблеми. Усі 

пропозиції записують, систематизують і визначають найдоцільніші. 

 

Семінарські заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент має ознайомитися з планом семінарського заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом за 

темою семінару, що вміщений у навчальних посібниках. Це дасть змогу скласти 

загальне уявлення про тему, яку виносять на семінарське заняття. Якщо з цієї 

теми прочитано лекцію, то корисно також ретельно опрацювати її конспект. 

Лише після цього розпочинається самостійна робота над вивченням 

першоджерел.Окрему ланку в процесі підготовки до семінарського заняття 

становить безпосередня підготовка виступу з того чи того питання. Варто, щоб 

студент привчав себе виступати не за готовим текстом, зачитуючи його, а 

своїми словами, користуючись лише коротким планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, записами 

цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити вміння виявляти 

самостійність під час виступів на семінарі. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

 

Треба пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від 

підготовки студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен 

студент повинен: 

1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми  

заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої  лекційні  записи,  які  відносяться до 

теми семінару;  
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3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  

4) скористатися при потребі консультацією викладача;  

5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань 

теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск 

семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати 

цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі 

при підготовці до підсумкового модульного контролю. 

 

Особливості роботи студента на семінарі: 

- переважну більшість семінарських занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль 

якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 

- семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому 

він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами 

сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а 

також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які 

мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює 

навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою 

позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття 

вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж 

доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для 

виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі 

студентів на семінарі (виступ зпитання, реферат, повідомлення, доповнення, 

зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на 

наступне заняття.  
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1.Розвиток психологічної думки в античні часи і епоху 

середньовіччя 

 

Мета: перевірка  у  студентів знань про предмет,завдання, специфіку історії 

психології; 

розвинути вміння студентів розрізняти погляди науковців античності та 

середньовіччя на природу психічного; 

стимулювати розвиток умінь студентів правильно формулювати свої 

відповіді, розвивати допитливість і самостійність. 

Завдання: 

1. Проаналізувати предмет, завдання та методи історії психології. 

2. Розглянути основні етапи розвитку психології. 

3. Проаналізувати спільне та відмінне в уявленнях про психіку античних 

психологів. 

4. Розширити уявлення про розвиток психологічних ідей середньовічної 

Європи та в арабомовному світі. 

 

       Питання до самопідготовки: 

1. Предмет історії психології та його відмінність від інших дисциплін. 

2. Проблеми, які вивчає історія психології, їх значення для психологічної 

науки. 

3. Завдання та методи історії психології.. 

4. Перші уявлення про душу та започаткування психології. 

5. Погляди мислителів античності на природу психічного. 

6. Ідеалістична психологія Платона. 

7. Аристотель і «Трактат про душу». 

8. Особливості наукової думки мислителів середніх віків V-XVI ст. 

9. Особливості арабомовної науки в історії психології. 
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Основні поняття: психологія, психічне, психіка, історія психології, 

душа, принцип нервізма, принцип помірності, історико-генетичний метод, 

автобіографічний метод, стоїцизм. 

 

Завдання до практичного заняття: 

1. Розкрити детально один з методів історії психології (на вибір). 

2. Скласти план-конспект за наступною тематикою: «Вчення Аристотеля 

про психологію. Ідея розвитку як закон (Геракліт). Наукові погляди 

Демокрита, Гіппократа, Анаксагора, Сократа. Виникнення 

мусульманської релігії та її вплив на наукову думку. Психологія: Ібн-

Сіна (Авіценна) - на Сході, та Ібн-Рошда (Авероеса) - на Заході.» 

 

 

 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему: «Місце і значення 

історії психології в системі наукового знання. Взаємозв’язок історії 

психології з іншими науками. Історичний шляхпсихології.» 

2. Підготувати доповідь на тему: «Зародження психологічної думки в 

країнах стародавнього Сходу. Етичні спрямування конфуціанства - 

китайської філософської школи середини І тисячоліття до н.е.» 

 

Контрольні питання: 

1. Що є предметом вивчення історії психології? 

2. Яке теоретичне та практичне значення має вивчення історії 

психології? 

3. Які чотири етапи виділяють у розвитку психології?  

4. Яке основне положення вчення Платона? 

5. Що таке Душа за Аристотелем? 
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6. Що таке схоластика? 

7. Які психологічні ідеї були розвинені в епоху Середньовіччя? 

 

Література 

Основна література 

1. Корольчук М.С. Історія психології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2011. – 247 

с. 

2. Махній М.М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 472 с. 

Додаткова література  

1. Ждан А. Историяпсихологии: от античности к современности / А. Ждан. 

– М.: Академический проспект, 2002. – 527 с. 

2. Історія психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. 

Н.В.Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с. 

3. Криворучко ПЛ. Історія психології: Курс лекцій / За заг. ред. 

М.С.Корольчука. - К: КиМУ, 2003. - 220 с. 

4. Скок М. Історія психології від анімістичного світобачення до наукової 

рефлексії / М. Скок. – Чернігів: видавець Лозовий В., 2010. – 256 с. 

5. Ярошевский М.Г. Историяпсихологии. - 2-е изд. - М.: Мысль, 1976. -

463 с. 

6. Ярошевский М.Г., Петровский A.B. История и теорияпсихологии. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - Т. 1.- 394 с. 

 

 

Тема 2.Психологічні ідеї періодів Відродження і Нового часу 

Мета: перевірка  у  студентів знань пророзвиток психології в період 

Відродження і Нового часу; 

розвинути вміння студентів критично аналізуватипогляди науковців на 

природу психічного; 
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стимулювати розвиток умінь студентів правильно формулювати свої 

відповіді, розвивати допитливість і самостійність. 

 

Завдання: 

1. Розглянути основні етапи розвитку психології в період Відродження і 

Нового часу. 

2. Проаналізувати спільне та відмінне в уявленнях про психіку вчених 

епохи Відродження. 

3. Розширити уявлення про розвиток психологічних ідей Нового часу. 

 

       Питання до самопідготовки: 

1. Психологічна думка та її розвиток в період переходу від феодалізму до 

капіталізму. 

2. Проблеми психології епохи Відродження. 

3. Психологія мислителів Італії. Леонардо да Вінчі. 

4. Емпіричний напрям психологів Іспанії. 

5. Ф.Бекон і завершення етапу розвитку науки про душу. 

6. Рене Декарт: рефлекси і «пристрасті душі».  

7. Томас Гобс: асоціація ідей.  

8. Бенедікт Спіноза: Бог - Природа.  

9. Джок Локк: два види досвіду. 

10. Готфрід-ВільгельмЛейбніц: проблема несвідомого. 

 

Основні поняття:матерія, дух, індукція, дедукція, емпіричний піхід, 

раціоналістичний підхід, дуалізм, матеріалізм, ідеалізм, рефлекс, рефлексія, 

асоціації. 

Завдання до практичного заняття: 

1. Розкрити детально вчення одного з представників Нового часу (на вибір). 

Завдання до самостійної роботи студентів: 
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1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему: «Психологічні ідеї в 

філософській думці доби бароко. Принципи психологічної думки XVII 

ст.» 

2. Підготувати  реферати за наступною тематикою: «Психологічні ідеї епохи 

Відродження (Б.Телезіо, Л.да Вінчі, М.Монтен, Ф.Бекон)». 

 

Контрольні питання: 

1. Назвіть істотні сторони психологічних знань у період Відродження. 

2. Яким чином відбувалося становлення психологічної думки Нового часу? 

3. Назвіть основні ідеї у вченні Р.Декарта. 

4. Згідно Локку рефлексія – це …..?  

Література 

Основна література 

1. Корольчук М.С. Історія психології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2011. – 247 

с. 

2. Махній М.М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 472 с. 

Додаткова література  

1. Ждан А. Историяпсихологии: от античности к современности / А. 

Ждан. – М.: Академический проспект, 2002. – 527 с. 

2. Історія психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. 

Н.В.Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с. 

3. Криворучко ПЛ. Історія психології: Курс лекцій / За заг. ред. 

М.С.Корольчука. - К: КиМУ, 2003. - 220 с. 

4. Скок М. Історія психології від анімістичного світобачення до наукової 

рефлексії / М. Скок. – Чернігів: видавець Лозовий В., 2010. – 256 с. 

5. Ярошевский М.Г. Историяпсихологии. - 2-е изд. - М.: Мысль, 1976. -

463 с. 
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6. Ярошевский М.Г., Петровский A.B. История и теорияпсихологии. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - Т. 1.- 394 с. 

 

 

Тема 3.Розвиток психології  XVIII ст. і у першій половині  ХІХ ст. 

 

Мета: перевірка  у  студентів знань про розвиток психології в період XVIII ст. і 

у першій половині  ХІХ  ст; 

розвинути вміння студентів критично аналізувати погляди науковців на 

природу психічного; 

стимулювати розвиток умінь студентів правильно формулювати свої 

відповіді, розвивати допитливість і самостійність. 

 

Завдання: 

1. Розглянути основні етапи розвитку психологіїв періодXVIII ст. і у 

першійполовині  ХІХст. 

2. Проаналізувати спільне та відмінне в уявленнях про психіку вчених в 

періодXVIII ст. 

3. Розширити уявлення про розвиток психологічних ідей у першійполовині  

ХІХ  ст. 

       Питання до самопідготовки: 

1. Становлення асоціативної психології у XVIII ст. 

2. Психологічні погляди французьких просвітників. 

3. Прогресивні психологічні концепції в США. 

4. Зародження та розвиток психології як науки про свідомість першої 

половини XIX ст. 

5. Становлення німецької емпіричної психології. 

6. Природничо-наукові передумови розвитку психології. 

 

Завдання до практичного заняття: 
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1. Розкрити детально вчення одного з представників Нового часу (на вибір). 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати конспект на тему: «Психологія здібностей. Розвиток вчення 

про нервово-психічні функції. Зародження ідей про культурно-історичні 

закони духовного життя людей.» 

2. Підготувати  інформаційні повідомлення за наступною тематикою: 

«Анатомічне вивчення нервової системи. Вчення про рефлекси М.Хола та 

І.Мюллера. Вчення про органи відчуття. Принцип «специфічної енергії 

органів відчуття». Асоціативна психологія Берклі і Юма». 

 

Основна література 

1. Корольчук М.С. Історія психології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2011. – 247 

с. 

2. Махній М.М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 472 с. 

 

Додаткова література  

1. Ждан А. Историяпсихологии: от античности к современности / А. Ждан. 

– М.: Академический проспект, 2002. – 527 с. 

2. Історія психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. 

Н.В.Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с. 

3. Криворучко ПЛ. Історія психології: Курс лекцій / За заг. ред. 

М.С.Корольчука. - К: КиМУ, 2003. - 220 с. 

4. Скок М. Історія психології від анімістичного світобачення до наукової 

рефлексії / М. Скок. – Чернігів: видавець Лозовий В., 2010. – 256 с. 

5. Ярошевский М.Г. Историяпсихологии. - 2-е изд. - М.: Мысль, 1976. -

463 с. 

6. Ярошевский М.Г., Петровский A.B. История и теорияпсихологии. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - Т. 1.- 394 с. 
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Тема 4. Основні напрями розвитку психології у ХХ ст.  

Мета: перевірка  у  студентів знань про розвиток психології уXХ  ст; 

розвинути вміння студентів критично аналізувати погляди науковців 

різних психологічних шкіл; 

стимулювати розвиток умінь студентів правильно формулювати свої 

відповіді, розвивати допитливість і самостійність. 

Завдання: 

1. Розглянути основні етапи розвитку психології у ХХ  ст. 

2. Проаналізувати спільне та відмінне в уявленнях про психіку вчених 

різних психологічних шкіл. 

3. Розширити уявлення про трансформацію психологічних ідей у ХХ  ст. 

       Питання до самопідготовки: 

1. Психологічна думка кінця XIX - початку XX століття. 

2. Криза в психології. Зародження психологічних шкіл та напрямків у 

зарубіжній психології. 

3. Школа структуралістів. 

4. Вюрцбурзька школа. 

5. Функціоналізм та біхевіоризм в США. 

6. Гештальтпсихологія. 

7. ПсихоаналізЗ.Фройда. 

8. Гуманістична психологія. 

9. Когнітивна психологія. 

10. Сучасні тенденції в розвитку психологічної думки. 

 

Завдання до практичного заняття: 

1. Зробити порівняльний аналіз різних напрямків ХХ ст. (на вибір). 

 

Завдання до самостійної роботи студентів: 
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1. Підготувати план-конспект на тему: «Теорія поля КуртаЛевіна. Вчення 

Піаже про розвиток інтелекту.Глибинна психологія. Французька 

соціологічна школа. Описова психологія.» 

2. Підготувати  інформаційні повідомлення за наступною тематикою: 

«Найважливіші тенденції розвитку російської психології». 

 

Основна література 

1. Корольчук М.С. Історія психології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2011. – 247 

с. 

2. Махній М.М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 472 с. 

Додаткова література  

1. Ждан А. Историяпсихологии: от античности к современности / А. 

Ждан. – М.: Академический проспект, 2002. – 527 с. 

2. Історія психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. 

Н.В.Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с. 

3. Криворучко ПЛ. Історія психології: Курс лекцій / За заг. ред. 

М.С.Корольчука. - К: КиМУ, 2003. - 220 с. 

4. Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття. - К: 

Вища школа, 1995. - 614 с. 

5. Скок М. Історія психології від анімістичного світобачення до наукової 

рефлексії / М. Скок. – Чернігів: видавець Лозовий В., 2010. – 256 с. 

6. Ярошевский М.Г. История психологии: от античности до середины XX 

века. - М.: Академия, 1997. - 416 с. 

 

 

Тема 5. Розвиток української психології. 

Мета: перевірка  у  студентів знань про основні тенденції розвиткуукраїнської 

психології у XХ  ст; 
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розвинути вміння студентів критично аналізувати погляди науковців 

різних психологічних шкіл; 

стимулювати розвиток умінь студентів правильно формулювати свої 

відповіді, розвивати допитливість і самостійність. 

Завдання: 

1. Розглянути основні етапи розвитку української психології. 

2. Проаналізувати спільне та відмінне в уявленнях про психіку вчених 

різних психологічних шкіл. 

3. Розширити уявлення про трансформацію психологічних ідей в 

українській психології. 

       Питання до самопідготовки: 

1. Загальна характеристика філософсько-психологічної думки в Україні. 

2. Етапи та особливості становлення психологічних знань в Україні та її 

теренах.  

3. Головні постаті в історії психології України: Г.С.Сковорода, 

П.Д.Юркевич, І.О.Сікорський, В.В.Зеньківський.  

4. Діяльність українських вчених в рамках радянської психології. 

Психологія у власних межах.  

5. Роль Г.С.Костюка (1899-1982) у розвитку психологічної думки в Ук-

раїні.  

6. Становлення психології у роки незалежності.  

7. В.А.Роменець: життя як вчинок і подія.  

 

Основна література 

1. Корольчук М.С. Історія психології: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / М.С. Корольчук, П.П. Криворучко. – К. : Ельга; Ніка-Центр, 2011. – 247 

с. 

2. Махній М.М. Історія психології: навчальний посібник / М.М. Махній. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 472 с. 

Додаткова література  
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1. Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій. - К.: Науко-

ва думка, 1996. - 286 с. 

2. Данилюк І.В. Історія психології в Україні. Західні регіони (остання 

чверть XIX - перша половина XX ст.). - К.: Либідь, 2002. - 152 с. 

3. Ждан А. Историяпсихологии: от античности к современности / А. 

Ждан. – М.: Академический проспект, 2002. – 527 с. 

4. Історія психології : курс лекцій : навчальний посібник / уклад. 

Н.В.Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с. 

5. Криворучко ПЛ. Історія психології: Курс лекцій / За заг. ред. 

М.С.Корольчука. - К: КиМУ, 2003. - 220 с. 

6. Нариси з історії вітчизняної психології XIX - початку XX ст. / За ред. 

Г.С.Костюка. - К, 1959. - 364 с. 

7. Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття. - К: 

Вища школа, 1995. - 614 с. 

8. Скок М. Історія психології від анімістичного світобачення до наукової 

рефлексії / М. Скок. – Чернігів: видавець Лозовий В., 2010. – 256 с. 

 

Тема 6. Вступ до соціальної психології 

Мета: перевірка  у  студентів знань про предмет,завдання, специфіку 

соціальної психології; 

розвинути вміння студентів розрізняти основні конструкти соціальної 

психології; 

стимулювати розвиток умінь студентів правильно формулювати свої 

відповіді, розвивати допитливість і самостійність. 

 

Завдання: 

1. Проаналізувати предмет та завдання соціальної психології. 

2. Розглянути основні передумови виникнення соціальної психології. 

3. Проаналізувати специфіку соціально-психологічних феноменів. 
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4. Дати уявлення про основні методи соціально-психологічного 

дослідження. 

       Питання до самопідготовки: 

1. Соціальна психологія як наука.  

2. Дискусії про предмет соціальної психології. 

3. Завдання соціальної психології.  

4. Структура соціальної психології.  

5. Специфіка та різноманіття соціально-психологічних феноменів. 

6.  Місце соціальної психології в системі соціогуманітарних наук. 

7. Метод спостереження.  

8. Особливості та проблеми застосування методів опитування в 

соціальній психології. 

9. Особливості методу контент-аналізу. 

10. Метод експерименту. 

 

Основні поняття та терміни:  

соціальна психологія, соціально-психологічні феномени, метод, методологія, 

контент-аналіз, спостереження, експеримент, опитування, тестування, 

бесіда 

Завдання та проблемні ситуації: 

1. Сформулюйте головні вимоги до проведення бесіди та анкетування, 

яких необхідно дотримуватися, щоб забезпечити об’єктивність і надійність 

результатів дослідження.  

2. Чи згодні ви з думкою, що експеримент як метод може бути 

застосований для дослідження будь-яких психічних явищ?Обґрунтуйте 

відповідь. 

3. Обміркуйте етичні проблеми, які пов'язані з польовим 

експериментом. 

Контрольні питання : 

1. Що вивчає соціальна психологія? 
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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.   

7. Назвіть суміжні дисципліни до соціальної психології?  

8. Які завдання соціальної психології в руслі вирішення проблем 

суспільства? 

 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати реферати на теми: «Історія формування соціально-

психологічних ідей», «Розвиток української соціальної психології». 

2. Підготувати  міні-творчу роботу за наступною тематикою: 

«Характеристика методів вивчення соціально-психологічної реальності - 

соціально-психологічного спостереження, контент-аналізу методів 

опитування і експерименту. Методи активного соціально-психологічного 

навчання». 

 

Література 

Основна література  

1. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 

2010. – 216 с. 

2. Москаленко В.В. Соціальна психологія. – К.:  Центр учбової 

літератури, 2009. — 688 с. 

3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с.  

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90.%D0%90.
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4. Соціальна психологія груп. Хрестоматія : навчальний посібник / укл. : 

Ю.О. Бабаян, Г.В. Васильєва, Н.О. Євдокимова та ін. ; за заг. ред. Н.О. 

Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 638 с. 

Допоміжна 

Аронсон Элиот. Общественное животное. Введение в социальную 

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

Лафранс М. Руководство по розумному потреблению научной 

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

СПб.: Питер Ком, 2000. – С.19-37. 

Московичи С. Общество и теория в социальной психологии // 

Современная зарубежная  социальная психология. Тексты  / Под ред. Г.М 

Андреевой. – М.: МГУ, 1984. 

 

Тема 7. Проблема соціалізації особистості 

Мета: розширити знання студентів про зміст процесу соціалізації; 

розвивати вміння студентів критично аналізувати різні концепції 

соціалізації; 

сприяти формуванню пізнавального інтересу. 

Завдання: 

1. Розглянути поняття «особистість»,«соціалізація». 

2. Проаналізувати основні етапи й інститути соціалізації. 

3. Перевірити сформованість уявленнь про основні концепції соціалізації в 

закордонній соціальній психології 

4. Розглянути вікові кризи життя і процесс соціалізації індивіда. 

       Питання до самопідготовки: 

1. Проблема соціалізації особистості.  

2. Етапи й інститути соціалізації.   

3. Зміст процесу соціалізації.  

4. Концепціїсоціалізації в закордоннійсоціальнійпсихології. 

5. Вікові кризи життя і процессоціалізаціїіндивіда. 
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Завдання та проблемні ситуації: 

1. На занятті складіть індивідуальні психологічні портрети добре відомої 

всім членам групи особи. Порівняйте спільне та відмінне. Поясніть 

розбіжності.  

2. Які ознаки індивідуальності використовуються в побутовій, повсякденній 

діагностиці?На що ви звертаєте увагу, приймаючи рішення а) про те, у 

кого з перехожих запитати дорогу; б) до кого з викладачів піти здавати 

іспит; в) з ким із однокурсників піти в їдальню. 

 

Контрольні питання: 

1. Як співвідносяться між собою поняття «особистість» і 

«індивідуальність»? 

2. Чи згодні ви з думкою, що кожну людину можна назвати 

особистістю?  

3. Які є основні етапи соціалізації? 

4. Назвіть інститути соціалізації. 

5. Які є основні концепції соціалізації? 

 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати таблицю на тему: «Вікові кризи життя і процес соціалізації 

індивіда». 

2. Підготувати  інформаційне повідомлення за наступною тематикою: 

«Асоціальні прояви особистості.». 

 

Література 

Основна література  

1. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : 

Каравела, 2010. – 216 с. 
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2. Москаленко В.В. Соціальна психологія. – К.:  Центр учбової літератури, 

2009. — 688 с. 

3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. [для 

студ. вищ. навч. закл.] / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с.  

Допоміжна 

Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. – К., 2006.–С.4-12. 

Аронсон Элиот. Общественное животное. Введение в социальную 

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

Лафранс М. Руководство по розумному потреблению научной 

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

СПб.: Питер Ком, 2000. – С.19-37. 

Московичи С. Общество и теория в социальной психологии // 

Современная зарубежная  социальная психология. Тексты  / Под ред. Г.М 

Андреевой. – М.: МГУ, 1984. 

 

 

Тема 8. Особистість у соціальному світі (4 год.) 

Мета: перевірити знання студентів про основні соціально-психологічні 

характеристики людини; 

розвивати вміння студентів здійснювати психологічний аналіз 

особистості у соціально-психологічних категоріях; 

сприяти формуванню пізнавального інтересу. 

Завдання: 

1. Розглянути поняття «особистість». 

2. Проаналізувати основні соціально-психологічні характеристики 

особистості. 

3. Практично дослідити прояви особистісних рис. 

 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90.%D0%90.
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       Питання до самопідготовки: 

1.Соціальний статус особистості.  

2.  Атитюд: когнітивний, афективний, поведінковий компоненти. 

3. Установки як ефективний спосіб оцінювання світу. Чи визначають 

установки поведінку:  експеримент Р. Ла П’єра (1934).  

4. Поняття ролі та рольової поведінки особистості в групі.  

5. Ефект вживання у роль. Вплів рольової поведінки на установки. 

Експеримент Ф.Зімбардо. 

6. Феномен „нога у дверях” та „техніка заманювання”. 

7. Поняття Я-концепції, розвиток соціального Я.  

8. Поняття самоефективності та її дослідження А.Бандурою. 

9.Локус контролю: концепція екстернальних та інтернальних типів 

Дж.Роттера. Набута безпорадність як антипод самовизначення. 

10. Справляння враження на інших. Помилкова скромність. Створення 

бар’єрів самому собі. Самопрезентація. 

 

Завдання та проблемні ситуації: 

 Дослідити особливості локусу контролю за  тестом Дж.Роттера. 

 Міні-дискусія: «Втягування у секти: протистояння маніпуляціям». 

Контрольні питання: 

1. Що таке аттитюд? 

2. Чи визначають установки  поведінку, згідно експерименту Р. Ла П’єра? 

3. Що таке ефект „входження у роль”? 

4. В чому сутність експерименту Ф.Зімбардо? 

5. Як відбуваються зміни установок через втягування у поведінкові ситуації 

(ефект „твердження, що стає переконанням”)? 

6. Що ви знаєте про феномен „нога у дверях” та „техніку заманювання”?  

7. Що таке Я-концепція? 

8. Що таке самоефективність та її хто досліджував? 

9. Які типи локусу контролю ви знаєте та хто автор цієї концепції? 
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10. Розкрийте поняття „набута безпорадність”, коли вона виявляється? 

11. Які техніки самопрезентації відомі вам ? 

 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати презентацію на тему: «Чи визначають установки поведінку:  

експеримент Р. Ла П’єра (1934). Зменшення соціальних впливів на 

виражені установки: метод неістинного джерела інформації (Е.Джоунз, 

Г.Сігал)». 

2. Підготувати  презентацію за наступною тематикою: «Ефект вживання у 

роль. Вплів рольової поведінки на установки. Експеримент Ф.Зімбардо». 

3. Міні-творча робота «Фактори й механізми формування позитивної Я-

концепції в процесі соціалізації». 

 

Література 

Основна література  

1. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : 

Каравела, 2010. – 216 с. 

2. Москаленко В.В. Соціальна психологія. – К.:  Центр учбової 

літератури, 2009. — 688 с. 

3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с.  

Допоміжна 

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.,1996. 

Джонс Э.Э., Нисбет Р.Э. Действующее лицо и наблюдатель: различия в  

восприятии причин поведения // Пайнс Э., Маслач  К. Практикум по 

социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.149-165. 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90.%D0%90.
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Люшер М. Сигналы  личности: ролевые игры и их мотивы. – Воронеж, 

1995. 

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер Ком, 2002.– Глава 2. 

Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. –СПб. Питер Пресс, 1997. – С.373-

430. 

Тема 9. Спілкування як соціально-психологічна проблема (6 год.) 

Мета: розширити знання студентів про зміст процесу спілкування; 

розвивати вміння студентів оперувати засвоєними поняттями з 

дисципліни, будувати комунікативний процес;  

посилювати інтерес до предмета вивчення. 

 

Завдання: 

1. Розглянути теоретичні положення процесу спілкування, його основні 

функції та структурні елементи. 

2. Проаналізувати специфіку комунікативного процесу та його компонентів. 

3. На основі конкретних прикладів визначити шляхи подолання 

комунікативних бар'єрів. 

        

Семінарське заняття №1. Спілкування як обмін інформацією 

Питання до самопідготовки: 

1. Спілкування. Функції спілкування.  

2. Структура процесу спілкування.  

3. Аналіз комунікативного процесу та його компонентів. 

4. Комуніативні бар'єри в спілкуванні. 

5. Запобігання й заперечення авторитету як захист від джерела 

комунікативного впливу; нерозуміння як захист від змісту повідомлення. 

6. Характеристика різних рівнів нерозуміння.  

7. Зовнішні й внутрішні бар'єри комунікації. Ефективність комунікації як 

наслідок спільних зусиль учасників процесу. 
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8. Характеристика шляхів і конкретних прийомів подолання 

комунікативних бар'єрів.  

 

Завдання та проблемні ситуації: 

1. Міні-дискусія: «Найбільш ефективним для переконання є особистий контакт 

з комунікатором чи вплив ЗМІ?». 

2. Підберіть 3 тренінгові вправи, спрямованих на розвиток комунікативних 

навичок. Підготуйтесь до проведення 1 в аудиторії. 

 

Контрольні питання: 

1. Перелічіть основні характеристики спілкування?   

2. Які складові переконання ? 

3. Що таке однобічна та повна інформація? 

4. Коли інформація є більш переконливою (на прикладі ефектів „первинності” 

та „вторинності”)?  

5. Які існують канали передачі інформації? 

6. Найбільш ефективною для переконання є активно пережита чи пасивно 

сприйнята інформація? 

7. Що ви знаєте про переконливість простих та складних повідомлень в 

каналах комунікації (відеозапис, аудіозапис, друкований текст)? 

 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати опорний конспект на тему: «Комунікативні бар'єри в 

спілкуванні. Характеристика шляхів і конкретних прийомів подолання 

комунікативних бар'єрів». 

2. Підготувати  презентацію за наступною тематикою: «Ефект вживання у 

роль. Вплів рольової поведінки на установки. Експеримент Ф.Зімбардо». 

 

Семінарське заняття №2. Спілкування як інтерактивний процес 

Питання до самопідготовки: 
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1. Проблема взаємодії людей у соціальній психології. Види інтеракцій. 

2.  Інтерпретація експериментальних ситуацій «торгу» у біхевіористськи 

орієнтованій соціальній психології.  

3. Теорія «діадичної взаємодії» Тібо і Келлі. Використання Тібо і Келлі 

математичного апарата теорії ігор для аналізу стратегії партнерів 

(«дилема в'язня»).  

4. Теорія «соціального обміну» Хоманса.  

5. Проблема інтеракцій у «символічному інтеракціонізмі».  

6. Транзактний аналіз спілкування (Перлз, Берн).  

7. Класифікація й характеристика соціальних ситуацій взаємодії.  

8. Стиль спілкування як основа побудови й розуміння соціальних 

ситуацій.  

9. Соціально-психологічні закономірності просоціальної поведінки,  

10. Ситуативні, особистісні й гендерні детермінанти альтруїзму. 

 

Завдання та проблемні ситуації: 

1. Транзактний аналіз конкретних ситуацій спілкування . 

2. Підберіть 3 тренінгові вправи, спрямованих на розвиток комунікативних 

навичок. Підготуйтесь до проведення 1 в аудиторії. 

 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему: «Використання Тібо і 

Келлі математичного апарата теорії ігор для аналізу стратегії партнерів 

(«дилема в'язня»). Теорія «соціального обміну» Хоманса. Проблема 

інтеракцій у «символічному інтеракціонізмі». 

 

Семінарське заняття №3. Спілкування як процес соціальної (міжособистісної) 

перцепції. 

Питання до самопідготовки: 
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1.Поняття «соціальна перцепція». Взаємне сприйняття й пізнання 

партнерів по спілкуванню як основа встановлення взаєморозуміння.  

2. Типові схеми формування першого враження про іншу людину й 

ознаки їх включення.  

3. Стереотипізація як механізм соціальної перцепції. 

4. Помилки й ефекти соціальної перцепції.  

5. Механізми міжособистісного сприйняття (ідентифікація, соціально-

психологічна рефлексія, емпатія). 

6.Явище «каузальної атрибуції» як інтерпретації причин поведінки іншої 

людини.  

7..Види й форми атрибуції.  

8.Класифікація й аналіз помилок каузальної атрибуції. 

9.Явище міжособистісної атракції як емоційного аспекту 

міжособистісного сприйняття.  

10.Симпатія, дружба, кохання як різні рівні (форми) атракції. 

Психологічні закономірності виникнення симпатії. 

 

Завдання та проблемні ситуації: 

1. Міні-дискусія: «Як впливають глобальні мас-медіа на безпосередні людські 

взаємини?». 

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

(гравітаційна, електромагнітна тощо); в) хвороба;  

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

метафоричне розуміння любові ? 

 

Контрольні питання: 

1. Що таке соціальна перцепція, які її механізми? 

2. Які ви знаєте соціально-психологічні дослідження міжособистісних 

стосунків? 

3. Що означають поняття афіліація, атракція, антиципація взаємодії?  
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4. Що означають стереотип „фізичної привабливості”  та феномен 

„відповідності”? 

5. Що таке ефект «простого перебування в полі зору»? 

6. Які чинники для взаємної привабливості є вагомішими: протилежність чи 

доповнюваність? 

7. Що таке прив’язаність, і які її типи? 

 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати таблицю «Явище міжособистісної атракції як емоційного 

аспекту міжособистісного сприйняття. Основні напрямки в дослідженні 

атракції в соціальній психології.» 

 

Література 

Основна література  

1. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 

2010. – 216 с. 

2. Москаленко В.В. Соціальна психологія. – К.:  Центр учбової 

літератури, 2009. — 688 с. 

3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. 

[для студ. вищ. навч. закл.] / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с.  

Допоміжна 

Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного 

спілкування/ Пер.В. Хомик.–  К.: КМ Академія, 2003.- 288с. 

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

2000. – С.406-410. 

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

контроль и искажения в процессах социального восприятия // Пайнс Э., 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90.%D0%90.
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Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. 

– С.107-120. 

Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004.-  С.5-15. 

Цимбалюк І. М. Психологія спілкування. – К.:  "Професіонал", 2004.– С.4-18. 

Чалдини Р. Социальное влияние. – СПб.: Питер Ком, 1998.–  

338 с. 

 

Тема 10. Проблема групи в соціальній психології. 

Мета: розширити знання студентів про предмет, завдання, специфіку 

психології малих груп; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися в основних функціях, видах та 

параметрах малих груп; 

формувати інтерес до навчальної дисципліни. 

Завдання: 

1. Детально розглянути сутність поняття «мала група»ї. 

2. Проаналізувати основні параметри, функції та види групи. 

3. Розширити уявлення про етапність розвитку малої групи. 

4. Проаналізувати поняття «групові норми», нормативна поведінка і 

"конформізм". 

Питання до самопідготовки: 

1. Поняття соціальної групи.  

2. Загальна класифікація груп.  

3. Поняття малої групи та її головні ознаки.  

4. Функції та основні параметри групи.  

5. Фази розвитку малої групи.  

6. Групові норми, нормативна поведінка і "конформізм".  

7. Проблема групової сумісності та згуртованості. 

 

Завдання та проблемні ситуації: 

1. Проаналізувати структуру групи. Вправа „Груповий торт"  
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2. Рольова гра на дослідження проявів конформізму в групі 

Контрольні запитання  

1.   Що є основною причиною створення малих груп? 

2.  Які є фази розвитку малих груп? 

3.  У чому полягає феномен "групового тиску"? 

4.  Як впливає на членів малих груп виключення зі складу групи? 

5. Яка динаміка групової згуртованості? 

6.  Що таке "ефективність групи" і від яких параметрів вона залежить?  

7. Що таке міжособистісна сумісність у групі? 

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати презентації на тему: «Агресія: деструктивна взаємодія. 

Альтруїзм у людських взаєминах» 

2. Підготувати доповідь: «Дослідження нормативного впливу групової 

більшості; експерименти М. Шеріфа, С. Аша. Поняття про інтеракціоністську 

модель групового впливу. Умови впливу меншості на групу та її тактичні 

засоби» 

 

Література 

Основна література  

1. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підр. / В.В. Москаленко. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2008.– 688с. 

2. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : у 2-х книгах : підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Книги – ХХІ, 2010. –  

Кн. 2 : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. – 2010. –        

464 с.  

3. Соціальна психологія груп. Хрестоматія : навчальний посібник / укл. : 

Ю.О. Бабаян, Г.В. Васильєва, Н.О. Євдокимова та ін. ; за заг. ред. Н.О. 

Євдокимової. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 638 с. 

Додаткова література  
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4. Волянська О. В. Соціальна психологія : навч. посіб. / О. В. Волянська, 

А. М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Вища освіта ХХІ століття).  

5. Козляковський П.А. Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. 

Хрестоматія / П.А. Козляковський. – Миколаїв: Вид. держ. ун-т, 2005. – 424 с. 

6. Кричевкий Р. Л. Социальная психология малых групп : уч. пособие 

для вузов  / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 318 c. 

 

Тема 11. Соціальні впливи в малій групі 

Мета: розширити знання студентів особливості соціальних впливів у 

малих групах; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися в основних процесах, що 

відбуваються у малих групах; 

формувати інтерес до навчальної дисципліни. 

Питання до самопідготовки: 

1. Лідерство і керівництво в групах.  

2. Стилі керівництва.  

3. Конфлікти у малих групах.  

4. Соціальна фасилітація.  

5. Ефект присутності інших.  

6. Соціальні лінощі. Індивідуальні зусилля та групова робота. 

7.  Деіндивідуалізація: поняття та соціальні обставини виникнення.  

8. Вплив меншості на групу.   

 

Контрольні запитання  

1.  Які джерела конфліктів у малих групах? 

2. У чому виявляється вплив макросередовища на конфліктність малих 

груп? 

3. Якою є роль керівника і неформального лідера в ліквідації конфліктів 

малих груп? 

4.  Які тактики впливу мотиваційного лідера?        
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5.  Які функції лідерства? 

6. Які існують стратегії примирення?   

Завдання до самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати доповіді на теми: «Проблеми міжгрупових відносин. 

Поняття, природа та різновиди упереджень. Деіндивідуалізація: соціальні 

обставини виникнення. Чисельність групи. Фізична анонімність». 

2. Підготувати інформаційне повідомлення на тему: «Застосування 

соціально-психологічного знання в окремих галузях практики». 

 

Література 

1. Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. — К., 1993.  

2. Корнев М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія: підручник. — К., 

1995. — 304 с.  

3.  Соціальна психологія (Л.Е.Орбан-Лембрик) -Академвидав”, оригінал-

макет, 2003. – 470 с.  

4. Обозов Н. Н., Щёкин Г. В. Психология работы с людьми. — К., 1990. 

5. Практикум з соціальної психології. Навч. методич. посіб. / За ред. Л. 

В. Долинсыкої. — К., 2001.  

6. Шибутани Т.  Социальная психология / Пер. с англ. В. Б. Оль-

шанского. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. — 544 с.  

7. Ішмуратов А.Т.Конфлікт і згода: Основи когнітивної теорії конфліктів.К.: 

Наукова думка.1996. – 191 с. 

8. Майерс Д. Социальная психология в модулях. – СПб.: Пройм Еврознак, 

2005.–308 с. 

9. Семиченко В.А. Психология социальных отношений. К.: Магістр, 1999.  

10. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб.: 

Питер Ком, 2000. С.282-301. 

 

 

 

 

http://studentam.net.ua/content/category/24/156/86/
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Запитання для 

поточного контролю  

 

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. Ґендерні особливості соціальної поведінки.  
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31. Спілкування як обмін інформацією. 

32. Вплив „комунікатора” та зміст повідомлення.  

33. Канал передачі інформації та адресат повідомлення (аудиторія).  

34. Соціально-психологічні дослідження в галузі переконань. 

35. Агресія як деструктивна взаємодія. Різновиди агресії. 

36. Теорія інстинктивної агресії. 

37. Агресія в теорії соціального научіння А.Бандури. 

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

39. Підходи до вивчення альтруїстичної взаємодії. 

40. Експериментальне вивчення  диспозиційних та ситуатив-них чинників 

альтруїзму.  

41. Особистісні чинники надання допомоги. 

42. Соціалізація альтруїзму. 

43. Поняття соціальної перцепції та перцептивних механізмів.  

44. Міжособистісна атракція: симпатія, дружба, любов.   

45. Чинники  атракції.  

46. Експерименти з дослідження стереотипу фізичної приваб-ливості.  

47. Загальна характеристика процесів  соціального пізнання. 

48. Каузальна атрибуція: теорія приписування причин.  

49. Теорія атрибуції Ф. Гайдера.  

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

інтерпретації інших (сталість, винятковість. подібність).  

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

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

53.  Культурні відмінності в атрибуціях. 

54. Вплив особистих вражень та очікувань на інтерпретацію подій.  

55. Типові прийоми суджень в умовах недостатньої інформації.  

56. Ілюзорне мислення: пояснення випадкових подій. 

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

58. Стихійні групи та масові рухи.  

59. Психологічні механізми функціонування натовпу. 

60. Соціальні рухи. 

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

62. Психологічна структура та динамічні процеси групи.  

63. Лідерство в групах. 

64. Конформізм та його різновиди. 

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

66. Соціально-психологічні чинники прояву конформізму ( особистісні, 

ґендерні, культурні) 
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67. Вплив групи. Соціальна фасилітація.  

68. Соціальні лінощі та деіндивідуалізація.  

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

70. Подолання огрупленого мислення: вплив групової мен-шості  

71. Проблеми міжрупових відносин: загальна характеристика. 

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

73. Соціальні джерела упереджень.  

74. Емоційні та когнітивні джерела упереджень.  

75. Соціально-психологічне знання та практика регулювання соціальних 

конфліктів. Поняття та типи конфліктів.  

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

психологами.  

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

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

Конкуренція як джерело конфлікту (експеримент М.Шерифа). 

Сприйняття несправедливості та спотворене сприйняття як джерела 

конфлікту.  

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

умиротворення. 

80. Соціальна психологія та правосуддя. Дотичні проблеми соціальної 

психології та правосуддя. 

81. Соціально-психологічні дослідження самотності та соціальної тривоги. 

82. Соціально-психологічні підходи до позитивних змін мис-лення: тренінг 

соціальних навичок, когнітивна психоте-рапія. 
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1.Предмет та завдання історії психології. 

2. Установка як компонент позиції особистості. 

3. Соціальна напруженість як фактор порушення міжгрупової взаємодії. 

4.Функції групи, їх характеристика.  

5. Згуртованість як результат мотивації групового членства. 

6. Способи розв'язання конфлікту в групі, їх характеристика. 

7.Основні параметри групи, їх характеристика.. 

8. Поняття про "конформізм", "конформність", "нонконформізм". 

9. Методи дослідження у соціальній психології: загальна характеристика 

10.Класифікації груп, їх характеристика. 

11. Поняття "соціалізації" в соціальній психології. 

12. Соціометричний метод та його аналіз, підготовка та особливості проведення 

13. Фази розвитку малої групи. 

14. Поняття про статус особистості у групі. 

15. Біхевіористичний напрямок в психології 

16.Антична психологія та її представники. 

17. Поняття ролі та рольової поведінки особистості в групі. 

18. Метод експерименту в соціальній психології. 

19. Поняття про групові конфлікти, їх види. 

20. Психоаналіз як напрямок розвитку психології 

21. Етапи й інститути соціалізації. 

22. Поняття атитюду в соціальній психології. Його компоненти. 

23. Основні етапи розвитку психології. 

24. Деіндивідуалізація: поняття та соціальні обставини виникнення. 

25. Групова сумісність: загальна характеристика. 

26. Психологічні ідеї середньовічної Європи 

27. Мала група як соціально-психологічний феномен. 

28. Розвиток психологічних ідей в арабомовному світі. 

29. Причини виникнення групових конфліктів та їх аналіз 

30. Психологія епохи італійського Відродження.. 

31. Спілкування, його функції і структура. 

32. Соціальна фасилітація. Ефект присутності інших.. 

33. Гештальтпсихологія. 

34. Поняття про міжособистісну сумісність у групі. 

35. Комунікативні бар'єри в спілкуванні 

36. Етапи та особливості становлення психологічних знань в Україні та її 

теренах. 

37. Поняття про авторитет і статус особистості в групі. 
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38. Явище «каузальної атрибуції» як інтерпретації причин поведінки іншої 

людини 

39. Становлення асоціативної психології у XVIII ст.. 

40. Поняття про лідерство та керівництво. 

41. Стереотипізація як механізм соціальної перцепції 

42. Головні ознаки і функції групи. 

43. Механізми міжособистісного сприйняття (ідентифікація, соціально-

психологічна рефлексія, емпатія). 

44. Головні постаті в історії психології України 

45. Роль Г.С.Костюка (1899-1982) у розвитку психологічної думки в Україні.. 

46. Поняття, структура і функції соціальної психології.  

47. Поняття Я-концепції, розвиток соціального Я 

48. Класифікації груп.. 

49. Становлення психології як самостійної науки та розвиток її галузей у другій 

половині XIX ст.  

50. Основні підходи до вивчення проблеми міжособистісного конфлікту. 

51. Психологічна думка кінця XIX - початку XX ст. Криза в психології. 

52. Проблема взаємодії людей у соціальній психології. Види інтеракцій. 

53. Соціальні лінощі. Індивідуальні зусилля та групова робота. 

54. Становлення психологічної думки Нового часу. 

55. Методи соціально-психологічного дослідження.  

56. Транзактний аналіз спілкування (Перлз, Берн). 

57. Групові норми, нормативна поведінка і "конформізм". 

58. Становлення психології як самостійної науки та розвиток її галузей у другій 

половині XIX ст.  

59. Аналіз комунікативного процесу та його компонентів. 

60. Вплив меншості на групу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ 

«СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ З ІСТОРІЄЮ ПСИХОЛОГІЇ» 

Варіант № 1 

 

1 рівень. В кожному питанні вибрати одну правильну відповідь 

Запитання 1. Самоефективність-це 

А) становище індивіда в системі міжособистісних відносин у групі, суспільстві, 

його права, обов'язки і привілеї. 

Б)почуття власної компетентності та ефективності. 

В) усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям і поведінкою 

відповідно з “Я-характеристиками”, ментальністю, ціннісно-смисловою, 

потребово-мотиваційною та когнітивною сферами. 

Запитання 2. Мала група - це 

а) невелика за чисельністю спільність, в якій індивіди безпосередньо 

контактують між собою, об'єднані спільною метою та завданнями. 

б) група, виділена за певними соціальними ознаками, або реальна, значна за 

розмірами та складноорганізована спільність людей, поєднана спільною 

діяльністю. 

в) спільність людей, більше 40 осіб, життєвий простір особистості. 

Запитання 3. Стійка система ставлення людини до певних сторін 

дійсності, що проявляється у відповідній поведінці та вчинках: 

а) відношення 

б) статус 

в) позиція 

Запитання 4. Знакова система невербального спілкування, яка 

характеризується якістю голосу, його діапазоном, тональністю і виражає 

почуття та стани людини, називається: 

а) оптико-кінестичною; 

б) паралінгвістичною; 

в) екстралінгвістичною; 

г) просторово-часовою. 

Запитання 5.Багатофункціональний процес,який передбачає сприйняття 

зовнішніх ознак людини, співвіднесення їх з її особистісними 

характеристиками, інтерпретацію і прогнозування на цій основі її вчинків: 

а) каузальна атрибуція; 

б) соціальна перцепція; 

в) ідентифікація; 

г) стереотипізація. 

Запитання 6.Своєрідна інтерпретація та оцінка людиною причині мотивів 

поведінки інших на ґрунті буденного, житейськогодосвіду– це: 

а) стереотипізація; 

б) ідентифікація; 

в) соціальна перцепція; 

г) каузальна атрибуція. 

Запитання 7. Феномен, який проявляється в тому, що загальне позитивне 
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враження від людини веде до позитивної оцінки усіх інших її якостей, 

називається: 

а) стереотипом; 

б) ефектом ореолу; 

в) ефектом первинності; 

г) ефектом новизни. 

 

2 рівень. 

В кожному питанні вибрати одну правильну відповідь 

Запитання 1. Механізм впливу у спілкуванні, спрямований на відтворення 

індивідом зовнішніх рис і зразків поведінки, манер, дій, вчинків, - це: 

а) навіювання; 

б) наслідування; 

в) чутки; 

г) зараження. 

Запитання 2. Типи локусу контролю названі Дж.Ротером : 

а) ефективний та неефективний 

б) інтернальний та екстернальний 

в) зовнішній та внутрішній  

Завдання3. Встановіть правильну відповідність 

 

1 контент-аналіз              А дослідження, у якому виявляється інформація про 

                                            причинно-наслідкові зв’язки через маніпуляцію                                                  

одним або декількома факторами (незалежними змінними) і контроль інших 

2 лабораторний 

експеримент                    Б Метод дослідження документів, коли в тексті 

                                              виокремлюються спеціальні «одиниці», а 

потімпідраховується частота їх вживання 

3 включене 

спостереження                В Вимірювання міжособистісних взаємин у групі 

 

4 соціометрія                   Г цілеспрямоване, організоване, певним чином 

фіксованесприйняття досліджуваної групи 

дослідником, який таємно стає її членом 

 

Завдання 4.Вставте вірну відповідь. 

 Психологічна перепона різного походження, яку реципієнт встановлює на 

шляху небажаної, втомлюючої або небезпечної інформації – це____________. 

Завдання 5. Вставте вірну відповідь. 

Динамічний аспект статусу, що розкривається через перелік тих реальних 

функцій, які виконує особистість у групі відповідно до особливостей групової 

діяльності– це _________ 

Завдання 6. Вставте вірну відповідь. 



 

 

107 

Здійснюваний індивідом чи колективним суб'єктом соціально-психологічний 

вплив на інших людей з метою структурування дій та відносин у групі 

(організації) – це ______________ 

Завдання 7. Вставте вірну відповідь. 

Відносно стала спільність людей, становище якої в суспільстві зумовлене 

рівнем життєдіяльності її членів – це ______________ 

3 рівень.  

В кожному питанні вибрати одну правильну відповідь 

Запитання 1.Стереотип фізичної привабливості : 

а) полегшує соціальну взаємодію візуально красивим людям(дітям) 

б) ускладнює  

в) не впливає 

Запитання 2. Схильність людини покладати відповідальність за все, що 

відбувається з ним на зовнішні обставини або на себе самого називається …:  

А) локус контролю; 

Б) індивідуальний стиль життя; 

В) самооцінка. 

Завдання3. Встановіть правильну відповідність 

1) Вторинна група              А) група, до якої індивід належить 

2) Постійна група               Б) група, соціальні контакти носять 

безособовий  

                                             характер скеровані на досягнення загальних    

                                             цілей і розпадаються за відсутності таких 

3) Групи членства              В) група, в якій жорстко регламентують 

членство і 

                                              внутрігрупову поведінку 

4) Закрита група                 Г) існування цієї групи зумовлене 

довготривалими 

                                             цілями функціонування, стабільними і 

відносно  

                                             постійними зв'язками 

Завдання 4. Вставте вірну відповідь. 

Нормативно схвалений спосіб поведінки, очікуваний від особистості, що займає 

той або інший статус у групі – це _________ 

Завдання 5. Вставте вірну відповідь. 

Пасивне, пристосовницьке прийняття групових стандартів поведінки, 

безапеляційне визнання існуючих порядків, норм і правил – це ______________ 

Завдання 6. Вставте вірну відповідь. 

Наділений найбільшим ціннісним потенціалом індивід, який має провідний 

вплив у групі – це ______________ 

Завдання 7. Дайте ґрунтовну відповідь 

Назвіть фази розвитку групи, охарактеризуйте їх 
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Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з 

соціальної психології з історією психології 

 

Самостійна робота студентів з психології займає важливе місце у 

навчальному процесі ВНЗ при підготовці фахівців з практичної психології. 

Ефективна організація навчально-виховного процесу в системі професійної 

підготовки майбутніх фахівців неможлива без належної організації самостійної 

роботи студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в 

підвищенні якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та 

закріпленню теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Самостійна робота включає в себе як репродуктивні, так і творчі аспекти 

діяльності студентів. В залежності від цього розрізняють три рівні самостійної 

діяльності студентів, які знаходять своє відображення і при виконанні завдань з 

вікової і педагогічної психології:  

1. Репродуктивний(тренувальний) рівень – спрямований на 

закріплення знань, формування навичок та умінь; включає складання таблиць 

та схем тощо; пізнавальна діяльність полягає в осмисленні та запам’ятанні 

інформації.  

2. Реконструктивний рівень – при виконанні таких завдань студенти 

готують інформаційні повідомлення, визначають тези доповіді.  

3. Творчий, пошуковий рівень – передбачає аналіз проблемних 

ситуацій, студент повинен самостійно здійснювати вибір методів та засобів 

вирішення (учбово-дослідницькі завдання).  

Кожний вид самостійної роботи зорієнтований на розвиток певних 

навичок та умінь.  

У структурі самостійної роботи студентів можна виділити такі 

компоненти: мотиваційний (потреба в нових знаннях з метою самоосвіти), 



 

 

110 

змістовий (пізнавальна задача, цілі учбової діяльності), процесуальний (підбір, 

застосування адекватних методів, що ведуть до ефективного результату).  

Самостійна робота студентів сприятиме свідомому та творчому 

засвоєнню теоретичних основ, формуванню стійкого інтересу до психологічних 

знань та розвитку умінь ефективно їх застосовувати в практичній діяльності 

педагога. Завдання для самостійної роботи спрямовані на те, щоб найбільшою 

мірою сприяти розвитку у студентів пізнавальної активності і самостійності в їх 

учбовій діяльності та активуванню процесу самоосвіти в ході професійного 

становлення в цілому.  

Самостійна робота спрямована на формування навичок саморегуляції 

пізнавальної діяльності, на розвиток стійкого позитивного ставлення до 

процесу пізнання в цілому та розширенню обізнаності в проблемах психології, 

зокрема.  

 

Основними формами самостійної роботи з соціальної психології з 

історією психології є:  

- конспектування першоджерел та періодики; 

- систематизація учбової інформації в схемах, таблицях;  

- складання термінологічного словника до теми;  

- підготовка реферативних, інформаційних повідомлень; 

- підготовка тестових методик, спрямованих на вивчення 

психологічних явищ; 

- підбір тренінгових вправ. 

Самостійна робота студентів з соціальної психології з історією 

психології спрямована не лише на більш ефективне засвоєння конкретної 

психологічної дисципліни, а, в цілому, на формування навичок самостійної 

роботи, навичок самоосвіти та професійне становлення майбутніх фахівців.  
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Методичні рекомендації щодо самостійного здобуття знань з навчальної і 

наукової літератури (конспектування першоджерел і періодики) 

Головним джерелом здобуття знань у процесі навчання у ВНЗ є книга 

(підручник, навчальний посібник, монографія, словник, довідник, збірник 

наукових праць, наукова стаття тощо). 

Під час добору літератури з того чи іншого питання студентові необхідно 

вміти скласти бібліографічні записи згідно з єдиними вимогами, які є 

обов'язковими для оформлення бібліографічного апарату. Опис книги потрібно 

робити з титульного листа за такою формою: 

1. Прізвище та ініціали автора (якщо книгу написали два чи три автори, їх 

прізвища та ініціали подають також на початку опису). 

2. Назва (заголовок) книги. Подають повністю і без скорочень. 

3. Підзаголовні відомості. Зазначають відомості про жанр книги (науково-

популярний нарис, навчальний посібник, довідник і т. ін.); вказують також, за 

чиєю редакцією вийшла книга; порядковий номер видання. 

4. Вихідна інформація. Подають відомості про місце видання, найменування 

видавництва та рік видання. 

Опис книг, газетних і журнальних статей треба робити тією мовою, якою їх 

надруковано. 

У роботі з книгою варто дотримуватися таких правил:  

– під час вивчення певної проблеми насамперед потрібно ознайомитися з 

першоджерелами, а потім уже з посібниками і критичними статтями. 

Опрацювання посібників не може замінити вивчення першоджерел. Роботанад 

першоджерелами викликає в студента самостійні думки, судження, сприяє 

глибшому розумінню теми чи проблеми. 

– опрацювання літератури з конкретного питання варто починати з робіт 

загального характеру і від них переходити до спеціальних і вужчих досліджень. 

Студент може використати різні види читання. 

Часто застосовують суцільне читання, яке становить процес уважного 

вивчення книги або окремих її тем, розділів без відволікань. У такому разі будь-
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яке питання треба починати вивчати з найпростішого, загального. Проте слід 

усвідомлювати поняття, судження, міркування, умовиводи та ін.; з'ясовувати 

основні положення, тези, твердження, встановлювати взаємозв'язок між ними; 

відокремлювати головне від другорядного та ін. 

- вміти критично проаналізувати зміст книги, дати правильну оцінку. 

Іноді потрібно використати часткове читання, коли необхідно опрацювати 

лише окремі розділи, питання та ін. Найчастіше часткове читання застосовують 

у роботі з енциклопедіями, словниками, довідниками. Треба визначити коло 

довідкової літератури, напрацювати зручну для себе систему записів та ін. 

Необхідним для студента є синтетичне читання — конкретне і раціональне 

використання часткового і суцільного читання книги. 

Для підвищення ефективності засвоєння прочитаного необхідно 

дотримуватися певного алгоритму читання. Сформуйте свій алгоритм читання і 

постійно пам'ятайте зміст та лексичне значення його компонентів. Основою для 

вироблення власного алгоритму читання може бути така схема: 

- автор, назва книги, статті; 

- джерело і вихідна інформація; 

- структура книги, статті; 

- основний зміст; 

- особливості й побудова фактографічного матеріалу; 

- проблеми, які здаються для вас суперечливими; 

- новизна опрацьованого матеріалу, його місце і значення в подальшому 

розумінні наукових проблем, можливість використання у практичній 

діяльності. 

Бути уважними. Треба зосереджувати увагу на процесі читання. 

Намагайтеся зрозуміти прочитане у процесі читання. Це ключ до 

проникнення у зміст і сутність прочитаного, шлях до його запам'ятання. 

Постійно повторювати прочитане зразу ж після завершення читання. У 

процесі читання запам'ятовувати не слова чи окремі фрази, а думки, ідеї. Адже 

тільки осмислене запам'ятовування раціональне і продуктивне. Не 
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перевантажуйте пам'ять! Якщо ви не згадали забуте протягом 3-4 хвилин - ще 

раз зверніться до тексту. 

Використовувати різні способи читання. Це залежить від мети опрацювання 

друкованого джерела інформації. 

У процесі самостійного навчання важливо вміти робити записи прочитаного. 

Під час опрацювання книг застосовують такі види записів: складання плану; 

виписування цитат; записи висновків, складання тез; складання конспекту; 

складання анотацій; написання реферату; рецензування; систематизація 

зведених оглядів; підготовка зведеного конспекту; складання схем, таблиць; 

запис власних думок; записи окремих слів із заношуванням їх значення та ін. 

План - така форма запису, коли студент фіксує окремі логічно завершені 

частини статті чи книги, даючи їм своєрідні заголовки. План може бути 

простим і складним, залежно від змісту прочитаного матеріалу та визначеної 

мети. 

Цитата - дослівний уривок з тексту твору або чиїсь слова, ідо їх наводять 

письмово чи усно для підтвердження міркування. 

Опрацьовуючи літературу, потрібно зробити записи основних думок автора. 

Для цього в. зошиті студент указує прізвище та ініціали автора, назву книги, 

місце і рік видання. У певній послідовності записує міркування про головні 

проблеми чи питання, які розглянуто у творі. На-полях можна робити свої 

помітки. Такий підхід дає змогу продумати прочитане, усвідомити в загальних 

рисах його суть і зберегти матеріал (основу) для відтворення в пам'яті головних 

проблем книги у майбутньому. 

Тези - коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, 

повідомлення тощо. Кожну тезу потрібно сформулювати чітко, стисло, вона 

має передавати основну думку автора. Приклади і доведення не записують. На 

полях читач може робити помітки, записувати свої думки щодо опрацьованого 

матеріалу. 

Робота з книгою в такий спосіб допомагає синтезувати основні думки й 

положення, сприяє розвитку логічного мислення. 
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Студент має вміти складати конспект. Власне конспект - це короткий, 

послідовний, стислий письмовий виклад основного змісту книги, статті, лекції, 

записаний у розповідній формі. У конспекті можна записувати тези, виписки, 

цитати, цифрові матеріали, таблиці, графіки, окремі рисунки. Виклад 

конспективного запису має бути послідовним, логічно зв'язаним. Для 

підтвердження окремих положень необхідно записувати найяскравіші 

приклади. До складання конспектів книг, статей ставлять такі вимоги: 

- записи треба вести в окремому зошиті. Найкраще використовувати для 

цього шкільний зошит, що містить 12 аркушів. Це дає змогу в майбутньому 

більш зручно користуватися раніше зробленими записами, розміщувати і 

синтезувати їх за тематичним принципом. З лівого боку сторінки відводять 

широке поле (4-5 см). На ньому зручно робити помітки, доповнення, складати 

плани законспектованого матеріалу, висловлювати власні думки; 

- на початку конспекту необхідно записати прізвище та ініціали автора, 

повну назву роботи з підзаголовками, місце і рік видання, кількість сторінок 

(опрацьовуючи великі за обсягом джерела, доцільно починати з окремої 

сторінки). Важливо записати дату написання твору, обставини його написання, 

якщо такі є. Ці відомості можна взяти з передмови чи приміток; 

- писати необхідно розбірливим почерком і обов'язково чорнилом. Треба 

пам'ятати, що конспект ви готуєте не для одноразового використання. Він може 

стати у пригоді впродовж навчання і в подальшій самостійній професійній 

діяльності; 

- цитати й особливо важливі думки (положення, визначення, правила та ін.) 

необхідно позначати в тексті; 

— доцільно виробити свої умовні знаки, щоб підкреслювати в конспекті 

потрібні місця. 

Складання конспекту наукової праці починається з попереднього прочитання 

матеріалу, у якому подано її аналіз, оцінку, що допомагає звернути увагу на 

головні питання і проблеми. Важливо спочатку перечитати всю працю, не 

роблячи записів, щоб мати уявлення про її структуру і загальний зміст, і лише 
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після цього конспектувати. Записи варто робити, переказуючи матеріал своїми 

словами. Ефект дає фіксація результатів аналізу й синтезу прочитаного, а не 

дослівний запис незрозумілого чи, в гіршому разі, перефразованих окремих 

речень, часто не пов'язаних між собою. 

У конспекті треба чітко записувати заголовки й підзаголовки, що є в роботі, 

позначаючи їх підкресленням, іншим чорнилом. Сторінки конспекту необхідно 

нумерувати. 

Складання анотацій. Анотація — коротка узагальнювальна характеристика 

книги (чи її частини), статті, рукопису. Для складання анотації необхідно 

уважно перечитати книгу, з'ясувати, кому вона адресована, з якою метою її 

можна використати. Працю потрібно оцінити з погляду її науковості, логічної 

послідовності, актуальності питань чи проблем. 

Рецензія - критична оцінка праці, відгук про неї. У ній висловлюють 

міркування про прочитане загалом і його найважливіші деталі, застосовуючи 

науково обґрунтовані доведення, факти, пояснення. Рецензії здебільшого мають 

характер висновків, узагальнень, оцінки прочитаного. Можна давати оцінку 

книги чи статті загалом або окремих її розділам, частинам, роблячи наприкінці 

узагальнення. 

Складання зведеного конспекту становить систему записів, які містять 

фіксування планів, виписування цитат, окремих тез, висновків, докладне 

конспектування розділів тощо. 

На окремих аркушах паперу або в спеціальному зошиті треба виписувати 

незрозумілі слова з поясненням і тлумаченням їх значення, прислів'я, приказки, 

афоризми, крилаті слова, що також є корисним у діяльності студента. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх 

підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у 

студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Види самостійної роботи: 

1. Творче завдання  

   Дана форма самостійної роботи передбачає теоретичне та практичне 

опрацювання матеріалу із пропонованої теми.      

 Максимальний бал –20.  1 робота за період навчання. 

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 сторінок, план, список 

літератури (не менше 3 джерел ). 

Максимальний бал -15.   1 робота за період навчання. 

3. Інформаційне повідомлення, доповідь 

      Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 

3 сторінки. 

Максимальний бал – 10.   2 роботи за період навчання. 

4. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який складається з 

певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен пункт плану 

відповідає певній частині конспекту. 

 Максимальний бал – 15.  2 роботи за період навчання 

5. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які розкривають 

закономірності якогось явища. 
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Максимальний бал – 10.   2 роботи за період навчання 

6. Конспект першоджерел 

Дана форма самостійної роботи викликає в студента самостійні думки, 

судження, сприяє глибшому розумінню теми. Передбачає побудову системи 

записів, які містять план, виписування цитат, окремих тез, висновків тощо. 

Максимальний бал – 40.   1 робота за період навчання 

7. Презентації 

Дана форма самостійної роботи передбачає подання інформації за допомогою 

різноманітних технічних засобів. 

Максимальний бал – 30.   1 робота за період навчання. 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання  

Дана форма самостійної роботи передбачає що студенти  досліджують не лише  

теоретичні аспекти певного явища, а й пропонують практичні вправи для 

роботи. Обсяг – до 10 сторінок друкованого тексту, план, вступ – 1 сторінка, 

теоретичний огляд теми – 3-4 сторінки, практичні вправи –3-4 сторінки, список 

літератури (не менше 3 джерел). 
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№ 

з/п 

Назва теми 

 

 

Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

 Кредит 1 20  

1. Етапи розвитку історії психології 2 Табулювання 

2. Розвиток психологічних ідей в 

арабомовному світі 

8 Інформаційне 

повідомлення 

3. Психологічні ідеї Відродження 6 Доповідь 

4. Розвиток психології  XVIII ст. і у першій 

половині ХІХ ст 

4 План-

конспект 

5. Підготовка до тестування 4 Тести 

 Кредит 2 20  

1. Соціально-когнітивний та гуманістичний 

напрямок психології 

4 План-

конспект 

2.  Головні постаті в історії психології України 10 Реферат  

3. Підготовка до контрольної роботи № 1 6 Контрольна 

робота 

 Кредит 3 20  

1. Аналіз соціальних експериментів 4 Звіт 

2. Справляння враження на інших, 

самопрезентація 

10 Творче 

завдання 

3. Підготовка до контрольної роботи № 2 6 Контрольна 

робота 

 Кредит 4 20  

1. Вербальне та невербальне спілкування 10 Конспект 

першоджерел 

2. Комунікативні бар’єри в спілкуванні 2 Табулювання 

3. Підготовка до тестування 4 Тести 

 Кредит 5 20  

1. Атракція, агресія, альтруїзм у людських 

відносинах 

14 Презентація 

2. Підготовка до контрольної роботи № 3 6 Контрольна 

робота 

 Кредит 6 20  

1. Індивідуальне науково-дослідне завдання  14 Друкований 

звіт 

2. Підготовка до контрольної роботи № 4 6 Контрольна 

робота 

 Разом  120 
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Студенти ЗФН мають необхідність самостійно відпрацьовувати великий за 

обсягом матеріал при підготовці до семінарських, практичних занять та при 

підготовці до іспитів чи заліків. Тому з навчальної дисципліни «Соціальна 

психологія з історією психології» завчасно дається студентам ЗФН необхідний 

методичний матеріал – теми семінарських занять, конкретні питання, що 

виносяться на обговорення, рекомендована література, тести для виявлення 

рівня оволодіння відповідними теоретичними положеннями, набір завдань 

різного ступеня складності для розв'язання їх студентами тощо. 

Щоб студенти ЗФН успішно виконували самостійну роботу з навчальної 

дисципліни, вони мають: 

- добре вивчити теоретичний матеріал; оволодіти методикою застосування 

знань на практиці; 

- вміти користуватися необхідним обладнанням, матеріалами; 

- вивчити рекомендації, які викладено у навчальних посібниках та 

методичних розробках; 

 - скласти план роботи; 

- підготувати необхідний матеріал. 

Безперечно, успіх можливий лише за умови копіткої підготовчої роботи 

студента. 

Підготовка до контрольної роботи вимагає певного алгоритму дій. 

Насамперед необхідно ознайомитися з питаннями, які виносяться на 

контрольну роботу. На основі цього студенту слід скласти план повторення та 

систематизації навчального матеріалу, щоб залишити час для повторного 

узагальнення програмового матеріалу. 

Не можна обмежуватися лише нотатками робочих зошитів, слід 

опрацьовувати потрібні навчальні посібники, підручники, рекомендовану 

літературу. 

Послідовність роботи у підготовці до контрольних заходів має бути 

така: 

- уважно прочитати й усвідомити суть вимог конкретного питання; 

- уважно опрацювати необхідний навчальний матеріал за 

рекомендованою літературою; 

- до кожного питання варто скласти стислий план відповіді в логічній 

послідовності; 

- слід поступово переходити від повторення матеріалу однієї теми до 

іншої. 

Студентам потрібно знати загальні вимоги до оцінки знань: 

- розуміння та ступінь засвоєння питання; 

- методологічне обґрунтування знань; 

- ознайомлення з основною літературою з предмета; 

- уміння застосовувати теорію на практиці; 

- логічність, структурованість відповіді, узагальненість та 

конкретність висловлювань; 

- міцність знань. 
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