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ñòóäåíò³â ³ç òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè
åôåêòèâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó
ñîö³àëüí³é ñôåð³ ñóñï³ëüñòâà ³ äàñòü
çìîãó ãóìàí³çóâàòè íàéáëèæ÷å
îòî÷åííÿ, ñóñï³ëüí³ âçàºìîâ³äíîñèíè
òà îñîáèñòå ñàìîñòâåðäæåííÿ ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè.
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Ðàäèêàëüíà òðàíñôîðìàö³ÿ óêðà-
¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â³ä òîòàë³òàðíîãî
ìèíóëîãî äî äåìîêðàòè÷íîãî ìàéáóò-
íüîãî ó öàðèí³ ñó÷àñíî¿ ºâðîïåéñüêî¿
êóëüòóðè âèìàãàº ïîñòóïàëüíîãî ðîç-
âèòêó ãóìàí³òàðíî¿ ñôåðè, ùîíàé-
ïåðøå ñîö³àëüíèõ íàóê òà ³ííîâà-
ö³éíèõ ìîäåëåé îñâ³òè.

Îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ó ñèòóàö³¿
ïåðåõîäó ñóâåðåííî¿ Óêðà¿íè äî ðèí-
êîâèõ â³äíîñèí, íîâèõ ñîö³àëüíî-
îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð òà ñèñòåìè
íàö³îíàëüíèõ ³äåàë³â ³ ö³ííîñòåé ïî-
ëÿãàº ó ï³äãîòîâö³ âèñîêîêâàë³ô³êî-
âàíî¿ åë³òè, ÿêà á åôåêòèâíî ïðàöþâà-
ëà ó ãóìàí³òàðí³é òà ïñèõîëîã³÷í³é
ñôåðàõ ñóñï³ëüíî¿ ïðàêòèêè, â³ä÷óòíî
çáàãà÷óâàëà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèé
äîñâ³ä íàö³¿ ³ òâîðèëà ïîâíîö³ííå ãðî-
ìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî.

Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ ïîêëèêàíà
ðîçâ’ÿçóâàòè îñîáèñò³ñí³, ãðóïîâ³ òà
îðãàí³çàö³éí³ ïðîáëåìè øëÿõîì ç’ÿñî-
âóâàííÿ òîãî, ÿê ëþäè ñïðèéìàþòü,
âçàºìîä³þòü ³ ðîçóì³þòü îäí³ îäíèõ.
Ñó÷àñíà ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ – öå
íàóêîâà äèñöèïë³íà, ùî ðîçðîáëÿº
ìåòîäè ï³çíàííÿ, ïðîåêòóâàííÿ, äîñ-
ë³äæåííÿ òà ïðàêòè÷íîãî âïðîâàä-
æåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ïîâåä³íêè
îñ³á,  æèòòºä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ â³äáó-
âàºòüñÿ ó ñîö³àëüíèõ ãðóïàõ, à òàêîæ
ç’ÿñîâóº ïñèõîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòè-
êè îðãàí³çîâàíèõ òà íåîðãàí³çîâàíèõ
ãðóï, â³äïîâ³äí³ ìåõàí³çìè ¿õ óòâî-
ðåííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçïàäó.

Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ – âîäíî÷àñ
ñôåðà ïñèõîñîö³àëüíî¿ ïðàêòèêè, êîí-
êðåòíà ñîö³àëüíà ³ ïðàêòè÷íà ðîáîòà
ïñèõîëîãà, ñïðÿìîâàíà íà ðåãóëÿö³þ
îðãàí³çàö³éíî¿ ïîâåä³íêè îñ³á, ãðóï,
êîëåêòèâ³â; íàäàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ äî-
ïîìîãè ó ðîçâèòêó ïîçèòèâíî¿ ß-êîí-
öåïö³¿ îñîáèñòîñò³ òà ãóìàí³çàö³¿ ¿¿
íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ.

Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ ÿê íàóêîâà
äèñöèïë³íà ìàº ³íòåãðàëüíèé õàðàê-
òåð, îñê³ëüêè ïîºäíóº òà âçàºìî-
çáàãà÷óº íà êîíöåïòóàëüíîìó é åìï³-
ðè÷íîìó ð³âíÿõ çäîáóòêè ñó÷àñíî¿
ïñèõîëîã³¿ ³ ñîö³îëîã³¿, à â³äòàê äàº
çìîãó çíÿòè îáìåæåí³ñòü ïîàñïåêòíîãî
ï³äõîäó â äîñë³äæåíí³ íàéñêëàä-
í³øîãî ôåíîìåíà ñó÷àñíîñò³, à ñàìå
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â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ: ùî òàêå
ñîö³àëüíà îñîáà?

Â³äîìî, ùî äîñòàòíüî âèñîêèé
ð³âåíü ðîçâèòêó ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ òåîð³¿ íå çíàõîäèòü êîíñòðóê-
òèâíèõ  ñïîñîá³â ³ ôîðì àäåêâàòíîãî
êóëüòóðíîãî âèÿâó â ùîäåíí³é ñóñ-
ï³ëüí³é ïðàêòèö³. Òîìó âïðîâàäæåííÿ
³ííîâàö³éíèõ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é
³ ïñèõîëîã³÷íèõ òðåí³íã³â, ùî ñïðè-
ÿþòü îïòèì³çàö³¿ ì³æñóá’ºêòíèõ âçàº-
ìèí ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ º àêòó-
àëüíèì íàäçàâäàííÿì óêðà¿íñüêîãî
ñóñï³ëüñòâîòâîðåííÿ. Êóðñ “Ñîö³àëü-
íà ïñèõîëîã³ÿ” äîïîìîæå êîæíîìó
ðîçâ’ÿçàòè íå ëèøå çàçíà÷åí³ ïðîá-
ëåìè, à é ñôîðìóº ãðóíòîâíå ñâ³òîã-
ëÿäíå óÿâëåííÿ ïðî ïðåäìåò, çàâ-
äàííÿ ³ ìîæëèâîñò³ ö³º¿ íàóêè, âèÿ-
âèòü øèðîê³ ãîðèçîíòè ¿¿ ïðàêòè÷íîãî
âèêîðèñòàííÿ òà îçáðî¿òü íàâè÷êàìè
ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
àíàë³çó ïðîáëåìíîãî îòî÷åííÿ.

Çì³ñò ïðîïîíîâàíî¿ ïðîãðàìè ñèñ-
òåìíî â³äîáðàæàº â³äïîâ³äí³ äîñÿã-
íåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ òà ñâ³òîâî¿ íàóêè ³
ïðàêòèêè. Ïðî öå íàî÷íî ñâ³ä÷èòü
ö³ë³ñí³ñòü ïðîáëåìàòèêè, ÿêà îðãàí³-
çîâàíà çà ìîäóëüíî-çì³ñòîâèì ïðèí-
öèïîì ³ ì³ñòèòü òàê³ ðîçä³ëè: “Ïðåä-
ìåò, ³ñòîð³ÿ òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ
ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿”, “Ïñèõîëîã³ÿ
ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí ³ ñï³ëêóâàííÿ”,
“Îñîáèñò³ñòü ó ñîö³àëüí³é ïñèõî-
ëîã³¿ ³ ñóñï³ëüíîìó æèòò³”, “Ñîö³-
àëüíà ïñèõîëîã³ÿ ãðóï”, “Ñîö³àëüíà
ïñèõîëîã³ÿ îðãàí³çàö³é”, “Ïñèõîëîã³ÿ
ñîö³àëüíîãî âïëèâó ³ ïðîáëåìè óïðàâ-
ë³ííÿ”, “Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ ñ³ì’¿”,
“Íàóêîâ³ çàñàäè ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ñëóæáè”. Â³äòàê çì³ñò ³
ñòðóêòóðà êóðñó ïîâíî çàáåçïå÷èòü
ñòóäåíò³â áàçîâèìè ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íèìè çíàííÿìè, íîðìàìè ³ ö³í-
íîñòÿìè, ÿê³ º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ
ïîâíîö³ííî-ôóíêö³îíàëüíîãî çðîñòàí-

íÿ îñîáèñòîñòåé, ôîðìóâàííÿ àêòèâ-
íî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿ êîæíîãî,
ðîçâèòêó àäåâàòíî¿ ß-êîíöåïö³¿, äåòàëü-
íîãî ï³çíàííÿ ³íøèõ ëþäåé ³ ñàìèõ ñåáå.
  Çì³ñò òà îðãàí³çàö³ÿ ïðàêòè÷íèõ
çàíÿòü õàðàêòåðèçóþòüñÿ äèíàì³÷-
í³ñòþ, íàñè÷åí³ñòþ, ð³çíîìàí³òí³ñòþ
ôîðì ³ ìåòîä³â ðîáîòè ó ñèñòåì³ “âèê-
ëàäà÷ — ñòóäåíò”. Çîêðåìà, âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ: ä³ëîâ³ ñèòóàòèâí³ ³ãðè, åâ-
ðèñòè÷íèé ä³àëîã, ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿
³ çàâäàííÿ, ãðóïîâà ìèñëåä³ÿëüí³ñòü,
à òàêîæ ìåòîäè àíàë³òèêî-³ëþñòðà-
òèâí³, ïðîåêòíî-ïîøóêîâ³, îïèòó-
âàííÿ, òåñòóâàííÿ, íàóêîâî¿ ³íòåð-
ïðåòàö³¿ òà åêñïåðòèçè. Öå äàñòü çìîãó
êóëüòóðíî ïîºäíàòè âèêëàäàöüêó ðî-
áîòó ç ó÷áîâîþ â ºäèíîìó ïðîöåñ³
ïàðèòåòíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêëà-
äà÷à ³ ñòóäåíò³â.

Ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíîâîþ ïðîá-
ëåìíî-çì³ñòîâîãî òà ñòðóêòóðíî-ôóíê-
ö³îíàëüíîãî íàïîâíåííÿ àâòîðñüêî¿
ïðîãðàìè îáñòîþâàíîãî íàâ÷àëüíîãî
êóðñó º òðè ïàðàäèãìàëüí³ ìîäåë³:
à) ñèñòåìíî-ä³ÿëüí³ñíèé ï³äõ³ä Ã.Ï.
Ùåäðîâèöüêîãî òà éîãî íàóêîâî-ìåòî-
äîëîã³÷íî¿ øêîëè; á) ñèñòåìíèé ï³ä-
õ³ä ó ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿ Â.Ï. Êàç-
ì³ðåíêà, ÿêèé îáãðóíòîâóº ãàðìîí³éíå
âçàºìîñïðè÷èíåííÿ ôåíîìåí³â ö³ë³ñ-
íîñò³, ñòðóêòóðíîñò³ ³ ôóíêö³îíàëüíî¿
àâòîíîìíîñò³ îðãàí³çàö³¿; â) îñîáèñ-
ò³ñíèé àáî ñóá’ºêòèâíèé ï³äõ³ä ó ñó-
÷àñí³é â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿, ÿêèé
³íòåãðóº â³äîì³ ï³äõîäè ó äîñë³äæåíí³
ö³ë³ñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ëþäèíè ÿê
îñîáèñòîñò³, ñóá’ºêòà ä³ÿëüíîñò³ (Ñ.Ë. Ðóá³í-
øòåéí, Ã.Ñ. Êîñòþê, Î.Ì. Ëåîíòüºâ, Á.Ô.
Ëîìîâ, Â.Î. Òàòåíêî,  Â.Â. Ðèáàëêà òà ³í.).

ÌÅÒÀ ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÊÓÐÑÓ ÒÀ ÉÎÃÎ
Ì²ÑÖÅ Â ÎÑÂ²ÒÍÜÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑ²

ÂÈÙÎÃÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ

Ìåòà êóðñó: ï³äãîòîâêà âèñîêî-

Î. Ãóìåíþê
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êîìïåòåíòíîãî ñïåö³àë³ñòà – ñîö³àëü-
íîãî ïðàö³âíèêà – ç ºâðîïåéñüêèì
ð³âíåì ñóñï³ëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ãðà-
ìîòíîñò³ ÿê âàæëèâî¿ ñêëàäîâî¿ éîãî
ãðîìàäÿíñüêî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ êóëüòóðè.

Îñíîâí³ çàâäàííÿ êóðñó
1. Îçíàéîìèòè ñòóäåíò³â ç îñíîâ-

íèìè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèìè òåî-
ð³ÿìè ³ êîíöåïö³ÿìè â³ò÷èçíÿíî¿ òà
çàðóá³æíî¿ íàóêîâî¿ äóìêè.

2. Ñôîðìóâàòè ó ñòóäåíò³â ñèñòåìó
îñíîâîïîëîæíèõ êàòåãîð³é ³ ïîíÿòü
ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ ÿê íàóêè, íàâ-
÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.

3. Óì³òè çàñòîñîâóâàòè çäîáóò³ òåî-
ðåòè÷í³ çíàííÿ äëÿ àíàë³çó êîíê-
ðåòíèõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ñèòó-
àö³é ³ ïîä³é, à òàêîæ çä³éñíþâàòè ¿õ
íîðìóâàííÿ ³ ö³ëåïîêëàäàííÿ.

4. Íàëàøòóâàòè ñòóäåíò³â íà ãóìà-
í³çàö³þ ³ äåìîêðàòèçàö³þ àêòóàëüíîãî
ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, ðîçâ’ÿçàííÿ
ñóñï³ëüíèõ êîíôë³êò³â ³ ïðîáëåì,
îïòèì³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çà-
ö³éíèõ òà óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð.

5. Ñïðèÿòè âñåá³÷íîìó ðîçâèòêó
ïîçèòèâíî¿ ß-êîíöåïö³¿ ñòóäåíò³â,
ðîçêðèòè ïåðñïåêòèâè ¿õíüîãî ñàìî-
ñòâåðäæåííÿ ³ ñàìîðåàë³çàö³¿ ÿê
ãðîìàäÿí, ôàõ³âö³â, îñîáèñòîñòåé òà
³íäèâ³äóàëüíîñòåé.

Äèäàêòè÷í³ çàâäàííÿ:
• ïåðåêîíàòè êîæíîãî ñòóäåíòà â

îá’ºêòèâí³é ïîòðåá³ ìåíòàëüíèõ çíàíü
³ç ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿  äëÿ ñòàíîâ-
ëåíÿ ïîâíîö³ííîãî ïðîôåñ³îíàëà ñîö³-
àëüíî¿ ñôåðè ñóñï³ëüñòâà;

• ðîçâèâàòè ïîë³ìîòèâàö³éí³ñòü
îðãàí³çàö³éíèõ ñïîíóêàíü ñòóäåíò-
ñüêî¿ ãðóïè äî ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèñîêîãî ãóìàííîãî
ñïðÿìóâàííÿ ³ ñîö³àëüíîãî çíà÷åííÿ;

• äîìîãòèñÿ ãàðìîí³éíîãî ïîºä-

íàííÿ íàóêîâèõ çíàíü, íàâ÷àëüíèõ
óì³íü, ñîö³àëüíèõ íîðì ³ êóëüòóðíèõ
ö³ííîñòåé;

• ôîðìóâàòè ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷í³ óì³ííÿ ³ íàâè÷êè êîìïåòåíò-
íîãî àíàë³çó ïðîáëåìíèõ ³ êîíôë³êò-
íèõ ñèòóàö³é ì³æîñîáèñò³ñíî¿, ãðóïî-
âî¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿ âçàºìîä³¿;

• óòâåðäæóâàòè íàö³îíàëüí³ ³äåà-
ëè òà ö³ííîñò³ íà îñíîâ³ âèêîðèñòàííÿ
ïîçèòèâíîãî ïîòåíö³àëó óêðà¿íñüêî¿
ìåíòàëüíîñò³ òà çàäëÿ êóëüòóðíîãî
çáàãà÷åííÿ ñîö³àëüíîãî äîâê³ëëÿ.

Ì²ÑÖÅ ÊÓÐÑÓ Â ÑÈÑÒÅÌ²
ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß

Êóðñ “ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ” çà-
áåçïå÷óº ôàõîâî-ïðîôåñ³éíó ï³äãî-
òîâêó ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà, à òîìó
º îäíèì ³ç îñíîâíèõ ÿê ó çàáåçïå÷åíí³
ôóíêö³îíàëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ñòó-
äåíò³â, òàê ³ çàãàëüíîêóëüòóðíî¿. Â³í
òàêîæ ñïðèÿº ïðàâèëüíîìó âèáîðó
ñòóäåíòàìè ôîðì ³ ñïîñîá³â îñâ³òíüîãî
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà ñîö³àëüíî¿ ñà-
ìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ï³ä ÷àñ íàâ÷àí-
íÿ ó âóç³ ³ â õîä³ ïðîôåñ³éíî¿ àäàïòàö³¿.

ÐÎÇÄ²Ë 1.
ÏÐÅÄÌÅÒ, ²ÑÒÎÐ²ß ÒÀ ÌÅÒÎÄÈ
ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯

ÏÑÈÕÎËÎÃ²¯

Òåìà 1. Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ ÿê
íàóêà ³ íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà.

Ïðåäìåò ³ çàâäàííÿ ñîö³àëüíî¿ ïñèõî-
ëîã³¿. Ì³ñöå ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ ó ñèñ-
òåì³ íàóêîâîãî çíàííÿ. Åòàïè ñòàíîâ-
ëåííÿ ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿. Îñíîâí³
òåîðåòè÷í³ íàïðÿìè ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿
ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿. Ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷í³ ³äå¿ ³ çàãàëüíîëþäñüê³ ö³ííîñò³.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ, ñîö³àëüíå,

ïñèõ³÷íå, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ðåàëü-
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í³ñòü, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íå â³äîáðà-
æåííÿ, ãðóïîâèé ñóá’ºêò ä³ÿëüíîñò³,
ãðóïà, ïåðâèííà ãðóïà, êîëåêòèâ, ñîö³-
àëüíà ñï³ëüí³ñòü, ñîö³àëüíî-íîðìàòèâíà
ðåãóëÿö³ÿ, ñîö³àëüíà ïñèõ³êà, ïñèõîëîã³ÿ
íàðîä³â, ïñèõîëîã³ÿ ìàñ, íîðìàòèâíèé
ïîðÿäîê (ñîö³àëüíà ïîâåä³íêà), ñîö³àëü-
íà ôàñèë³òàö³ÿ, ñîö³àëüíà ³íãèá³ö³ÿ,
ïóáë³÷íèé åôåêò, ãðóïîâà äèíàì³êà,
òîïîëîã³÷íà ïñèõîëîã³ÿ, ïñèõîòåõí³êà.

Òåìà 2. Ìåòîäîëîã³ÿ ³ ìåòîäè äîñ-
ë³äæåííÿ ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿.

Ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ. Ïðîáëåìà
ÿêîñò³ òà äîñòîâ³ðíîñò³ ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. Âèêîðèñòàííÿ ã³ïî-
òåç ³ òåîð³¿. Ìåòîäè ñïîñòåðåæåííÿ,
âèâ÷åííÿ äîêóìåíò³â òà îïèòóâàííÿ.
Ìåòîä åêñïåðèìåíòó ³ òåñòóâàííÿ.
Ñîö³îìåòð³ÿ. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
òðåí³íã ÿê ìåòîä ñàìîðîçâèòêó îñîáèñ-
òîñò³. Äèñêóñ³éí³ ïðîáëåìè çàñòîñóâàííÿ
ìåòîä³â ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ï³ç-
íàííÿ òà åòèêà åêñïåðèìåíòóâàííÿ. ²äåÿ
ôóíäàìåíòàëüíîãî ñîö³àëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
ìåòîäîëîã³ÿ, ìåòîäè, ïðîãðàìà

äîñë³äæåííÿ, ã³ïîòåçà äîñë³äæåííÿ,
âèá³ðêà, òî÷í³ñòü ³íôîðìàö³¿, âàë³ä-
í³ñòü, íàä³éí³ñòü, ³íòåðïðåòàö³ÿ,
ñïîñòåðåæåííÿ, åêñïåðèìåíò, îïè-
òóâàííÿ, òåñò, òåîð³ÿ, ñîö³îìåòð³ÿ,
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé òðåí³íã, äîñ-
ë³äíà ïðîãðàìà, îñâ³òíÿ òåõíîëîã³ÿ,
ïðîãðàìà ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.

ÐÎÇÄ²Ë 2.
ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ
Â²ÄÍÎÑÈÍ ² ÑÏ²ËÊÓÂÀÍÍß

Òåìà 3. Ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ³ ïðîá-
ëåìà ñï³ëêóâàííÿ â ïñèõîëîã³¿.

Ñï³ëêóâàííÿ ³ ñï³ëüí³ñòü. Ñï³ëêó-

âàííÿ òà ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè. Òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷í³ ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ
çâ’ÿçêó ñóñï³ëüíèõ ³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³ä-
íîñèí. Ðîçâèòîê ñï³ëêóâàííÿ â îíòî-
ãåíåç³. Ñï³ëêóâàííÿ ÿê óí³âåðñàëüíà
ôîðìà âèÿâó àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³. Çíà-
÷åííÿ ³ ôóíêö³¿ ñï³ëêóâàííÿ ó ñîö³-
àëüíîìó ñòàíîâëåíí³ ³íäèâ³äà.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
ñï³ëêóâàííÿ, ì³êðîñåðåäîâèùå, ìàêðî-

ñåðåäîâèùå, ñîö³àëüíà ðîëü, ñòèëü âèêî-
íàííÿ ðîë³, ñï³ëêóâàííÿ ÿê ðåàë³çàö³ÿ
â³äíîñèí, ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, ì³æîñî-
áèñò³ñí³ â³äíîñèíè, îíòîãåíåç, àêòèâ-
í³ñòü, ôóíêö³¿ ñï³ëêóâàííÿ.

Òåìà 4. Ñòðóêòóðà ñï³ëêóâàííÿ.
Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ êîìóí³êàö³¿.

Ìîäåëü ñòðóêòóðè ñï³ëêóâàííÿ òà ¿¿
àíàë³ç. Ïîíÿòòÿ ïðî êîìóí³êàö³þ òà ¿¿
îñîáëèâîñò³. Ñïîñîáè ì³æñóá’ºêòíîãî
³íôîðìàö³éíîãî çâ’ÿçêó. Âåðáàëüí³ òà
íåâåðáàëüí³ çàñîáè êîìóí³êàö³¿. Ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷í³ áàð’ºðè ñï³ëêóâàííÿ.
Çâîðîòí³é çâ’ÿçîê òà éîãî ðîëü ó ñï³ëêó-
âàíí³. Âèäè ñï³ëêóâàííÿ òà ä³ÿëüíîñò³.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
åêñòåð³îðèçàö³ÿ ìîâëåííÿ, êîìó-

í³êàö³ÿ, ³íòåðàêö³ÿ, ïåðöåïö³ÿ, âåðáàëü-
íà êîìóí³êàö³ÿ, ³íòåð³îðèçàö³ÿ ìîâ-
ëåííÿ, íåâåðáàëüíà êîìóí³êàö³ÿ, ñîö³-
àëüí³ áàð’ºðè ñï³ëêóâàííÿ, çâîðîòí³é
çâ’ÿçîê, ôàñöèíàö³ÿ; ì³æ³íäèâ³äíå,
³íäèâ³äóàëüíî-ãðóïîâå, ì³æãðóïîâå òà
îñîáèñò³ñíå ñï³ëêóâàííÿ.

Òåìà 5. Ñï³ëêóâàííÿ ÿê âçàºìîä³ÿ ³
ñïðèéìàííÿ ëþäüìè îäèí îäíîãî.

Àíàòîì³ÿ âçàºìîä³¿ òà ¿¿ ð³çíîâèäè.
Ñòðóêòóðí³ êîíöåïö³¿ âçàºìîä³¿ â ³ñòîðè÷-
íîìó âèì³ð³. Ïåðöåïòèâíèé àñïåêò
ñï³ëêóâàííÿ. Ö³ë³, çì³ñò ³ ìåõàí³çìè
âçàºìîðîçóì³ííÿ â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ.
ßâèùå êàóçàëüíî¿ àòðèáóö³¿. Óñòàíîâêà
³ ñï³ëêóâàííÿ. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³

Î. Ãóìåíþê
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ñïîñîáè âïëèâó â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ.
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
âçàºìîä³ÿ, ñòðóêòóðà âçàºìîä³¿,

ð³çíîâèäè ³íòåðàêö³¿, ñòðàòåã³ÿ òà
òàêòèêà âçàºìîä³¿, ³äåíòèô³êàö³ÿ,
åìïàò³ÿ, ðåôëåêñ³ÿ, êàóçàëüíà àòðè-
áóö³ÿ, óñòàíîâêà, ñòåðåîòèï, àòðàêö³ÿ,
ñîö³àëüíèé âïëèâ.

ÐÎÇÄ²Ë 3.
ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ Ó ÑÎÖ²ÀËÜÍ²É

ÏÑÈÕÎËÎÃ²¯ ² ÑÓÑÏ²ËÜÍÎÌÓ ÆÈÒÒ²

Òåìà 6. Îñîáèñò³ñòü ó ñôåð³ ñîö³àëü-
íèõ â³äíîñèí.

Ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ó çì³ííîìó
ñîö³àëüíîìó îòî÷åíí³. Îñîáèñò³ñòü ÿê
ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ ñîö³îëîã³¿ ³ ïñèõî-
ëîã³¿. Ïðîáëåìàòèêà îñîáèñòîñò³ ó ñîö³-
àëüí³é ïñèõîëîã³¿. Ôåíîìåí ñîö³àë³çàö³¿
³íäèâ³äà: ïîíÿòòÿ, çì³ñò, ñòàä³¿. Ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ñòðóêòóðà îñîáèñ-
òîñò³, ï³äõîäè ³ êîíöåïö³¿. Ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷í³ çàñîáè çáåðåæåííÿ ïñè-
õ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ îñîáèñòîñò³.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
îñîáèñò³ñòü, ³íäèâ³ä, ñóá’ºêò,

³íäèâ³äóàëüí³ñòü, ïñèõ³êà, àòðàêö³ÿ,
ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå, àäàïòàö³ÿ, ³í-
äèâ³äóàë³çàö³ÿ, ³íòåãðàö³ÿ, îíòîãåíåç,
ô³ëîãåíåç, ñîö³àëüíèé òèï, ñîö³àëüíà
òèïîëîã³ÿ îñîáèñòîñò³, ñîö³àë³çàö³ÿ,
öåíòðóâàííÿ, ñï³ëêóâàííÿ, ñàìîñâ³äî-
ì³ñòü, ³íñòèòóòè ñîö³àë³çàö³¿, ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ñòðóêòóðà îñîáèñ-
òîñò³, ñóáîðäèíàö³ÿ, êîîðäèíàö³ÿ,
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, ïñèõîòåðàï³ÿ.

Òåìà 7. Îñîáèñò³ñòü ó ñòðóêòóð³
ãðóïîâèõ âçàºìîâ³äíîñèí.

Ñîö³àëüíà óñòàíîâêà ³ äèñïîçèö³éíà
ðåãóëÿö³ÿ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³. Ñòàòóñ
³ ïîçèö³ÿ îñîáèñòîñò³ â ãðóï³. Ñîö³àëüíà
ðîëü ÿê ñïîñ³á ðåàë³çàö³¿ ñòàòóñó ³ ïîçèö³¿
îñîáèñòîñò³. Îñîáèñò³ñòü ÿê ñóá’ºêò

âçàºìîä³¿ ³ ñï³ëêóâàííÿ. Ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷í³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³. Ñîö³àëüíî-
êóëüòóðí³ çì³íè ³ íàïðÿìè ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³. Ïåðñïåêòèâà äîñë³äæåííÿ
îñîáèñòîñò³ â ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
àòòèòþä, ôóíêö³¿ àòòèòþäà,

ñòðóêòóðà àòòèòþäà, âíóòð³øíÿ
ïîçèö³ÿ îñîáèñòîñò³, äèñïîçèö³éíà êîí-
öåïö³ÿ  ðåãóëÿö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè
îñîáèñòîñò³, ñòàòóñ, ïîçèö³ÿ, çíåîñîá-
ëåíà ñèòóàö³ÿ, îñîáèñòèé êîíòàêò,
áåçïîñåðåäíÿ âçàºìîä³ÿ, ñîö³àëüíà ðîëü,
ñòðóêòóðà ðîë³, ìåõàí³çìè ïåðöåï-
òèâíîãî çàõèñòó, åôåêò “î÷³êóâàííÿ”.

Òåìà 8. ß-êîíöåïö³ÿ òà îñîáèñòà âèç-
íà÷åí³ñòü ëþäèíè ó ñîö³óì³.

Ïîíÿòòÿ ïðî ß-êîíöåïö³þ îñîáè òà ¿¿
ñòàíîâëåííÿ ó ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ âçàºìî-
â³äíîñèí. ß-êîíöåïö³ÿ ïîâíîö³ííî-ôóíê-
ö³îíàëüíî¿ îñîáèñòîñò³. Ñàìîåôåêòèâ-
í³ñòü, ñàìîîö³íêà ³ ñõèëüí³ñòü íà êîðèñòü
ñâîãî ß ó êîíòåêñò³ ñîö³àëüíèõ âçàºìî-
ñòîñóíê³â. Ïîíÿòòÿ îñîáèñòî¿ âèçíà-
÷åíîñò³, ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ³ ñïàäêîºìí³
çàñàäè ðîçâèòêó âëàñíîãî ß. ß-êîíöåïö³ÿ
ÿê ïåðñîí³ô³êàö³ÿ ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè
òà ñîö³àëüíà ìàòðèöÿ ³äåíòèô³êàö³¿
îñîáèñòîñò³ â ñîö³óì³. Çíà÷åííÿ ß-
êîíöåïö³¿ ó æèòò³ ëþäèíè.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
ß-êîíöåïö³ÿ, ñòðóêòóðà ß-êîíöåïö³¿,

ß-óñâ³äîìëþâàíå, ß ÿê îá’ºêò, ß-êîí-
öåïö³ÿ ÿê ñóêóïí³ñòü óñòàíîâîê “íà
ñåáå”, êîãí³òèâíà, îö³íêîâà òà  ïîâå-
ä³íêîâà ñêëàäîâ³ ß-êîíöåïö³¿; ñàìî-
îö³íêà, ðåàëüíå ß, äçåðêàëüíå ß, ³äå-
àëüíå ß, åãî-³äåíòè÷í³ñòü, êîíöåïö³ÿ
ñàìîñò³, ñàìîàêòóàë³çàö³ÿ, àêòóàë³-
çàö³ÿ, ïîâíîö³ííî-ôóíêö³îíàëüíà îñî-
áèñò³ñòü, åêçèñòåíö³ÿ, ñàìî-
åôåêòèâí³ñòü, ñõèëüí³ñòü íà êîðèñòü
ñâîãî ß, ß-îáðàç, ß-ñòðóêòóðà, ñàìî-
ïðåçåíòàö³ÿ.
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ÐÎÇÄ²Ë 4.
ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß ÃÐÓÏ

Òåìà 9. Ïðîáëåìà ãðóïè â ñó÷àñí³é
ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿. Ïñèõîëîã³ÿ âåëè-
êèõ ãðóï.

Ïîíÿòòÿ ïðî ãðóïó ÿê ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íå ÿâèùå. Ñóòí³ñí³ îçíàêè ãðóïè
òà ¿õ õàðàêòåðèñòèêà. Ïàðàìåòðè ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó ãðóïè. Ïî-
íÿòòÿ ïðî ñòàòóñ, ïîçèö³þ òà ðîëü ³íäè-
â³äà â ãðóï³. Êëàñèô³êàö³ÿ ãðóï. Ïñèõî-
ëîã³÷íèé îïèñ (õàðàêòåðèñòèêà) âåëèêî¿
ñîö³àëüíî¿ ãðóïè. Ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëè-
âîñò³ åòí³÷íèõ ãðóï òà óêðà¿íñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó. Ïîíÿòòÿ ïðî
ìåíòàëüí³ñòü. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà
íåîðãàí³çîâàíèõ (ñòèõ³éíèõ) ãðóï. Ñîö³-
àëüí³ ðóõè.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
ãðóïà, ãðóïîâ³ àòðèáóòè, âåëèêà

ãðóïà, ìàëà ãðóïà, óìîâíà ãðóïà, ðåàëü-
íà ãðóïà, ðåôåðåíòíà ãðóïà, äèôóçí³
ãðóïè, àñîö³àö³¿, êîðïîðàö³¿, êîëåêòèâè,
åòí³÷í³ ãðóïè, ãðóïîâ³ íîâîóòâîðåííÿ.
Ãðóïîâ³ ïàðàìåòðè, ãðóïîâ³ î÷³êóâàííÿ,
ñàíêö³¿, ñîö³àëüí³ ñï³ëüíîñò³, ñîö³àëüíèé
õàðàêòåð, ñòåðåîòèï, ìîäàëüíà îñîáèñ-
ò³ñòü, àìá³ö³éí³ñòü, ñîö³àëüíèé ðóõ,
ìåõàí³çì ïðèºäíàííÿ äî ðóõó, òåîð³ÿ
â³äíîñíî¿ äåïðèâàö³¿, ìîá³ë³çàö³ÿ ðåñóðñ³â.

Òåìà 10. Çàñàäíè÷³ îð³ºíòèðè ïñèõî-
ëîã³¿ ìàëèõ ãðóï.

Ïðîáëåìà ìàëî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè â
³ñòîðè÷í³é ðåòðîñïåêòèâ³. Íàóêîâå îá-
´ðóíòóâàííÿ ìàëî¿ ãðóïè. Êëàñèô³êàö³ÿ
ìàëèõ ãðóï. Òåîðåòè÷í³ êîíöåïö³¿ ìàëèõ
ãðóï òà ¿õ äîñòîâ³ðí³ñòü. Ñòðóêòóðà ³
ñòèëü âçàºìîâ³äíîñèí ó ìàë³é ñîö³àëüí³é
ãðóï³. Óòâîðåííÿ, ðîçâèòîê òà ðîçïàä ìà-
ëèõ ãðóï. Ïñèõîëîã³÷íà òåîð³ÿ êîëåêòèâó.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
ìàëà ãðóïà, êëàñèô³êàö³ÿ ìàëî¿ ãðó-

ïè, ñîö³àëüíà ³íã³á³ö³ÿ, êîàêö³ÿ, ïåðâèí-
íà ³ âòîðèííà ãðóïè, ôîðìàëüí³ ³ íåôîð-

ìàëüí³ ãðóïè, ãðóïè ÷ëåíñòâà ³ ðåôå-
ðåíòí³ ãðóïè, îäíîâèì³ðíà ìîäåëü ðîç-
âèòêó ìàëî¿ ãðóïè, äâîâèì³ðí³ ìîäåë³
ðîçâèòêó ãðóïè, ìîäåë³ ãðóïîóòâîðåííÿ,
êîëåêòèâ, ïñèõîëîã³÷íà òåîð³ÿ êîëåêòèâó.

Òåìà 11. Ôóíêö³îíàëüíî-äèíàì³÷í³
ïðîöåñè â ìàë³é ãðóï³.

Ïîíÿòòÿ, ïðîöåñè òà ìåõàí³çìè ãðóïî-
âî¿ äèíàì³êè. Íîðìàòèâíà ïîâåä³íêà ó
ñòàíîâëåíí³ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè. Ôåíîìåí
ãðóïîâîãî òèñêó. Âïëèâ á³ëüøîñò³ òà
ìåíøîñò³ íà ôóíêö³îíóâàííÿ ãðóïè.
Êîíôîðì³çì òà êîíôîðìí³ñòü. Ðåôå-
ðåíòí³ ãðóïè îñîáèñòîñò³: êîíöåïö³ÿ,
ôóíêö³¿ òà åòàëîíè ïîâåä³íêè. Ïîíÿòòÿ
ãðóïîâî¿ çãóðòîâàíîñò³. Ì³æîñîáèñò³ñíà
ñóì³ñí³ñòü òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³
óìîâè ¿¿ ðîçâèòêó. Ãðóïîâ³ êîíôë³êòè ³
ñïîñîáè ¿õ ïîäîëàííÿ.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
ãðóïîâà äèíàì³êà, ãðóïîâ³ ïðîöåñè,

ìåõàí³çìè ãðóïîâî¿ äèíàì³êè (ðîç-
â’ÿçàííÿ âíóòð³øíüîãðóïîâèõ ñóïåðå÷-
íîñòåé), ³ä³îñèíêðàçè÷íèé êðåäèò,
ïñèõîëîã³÷íèé îáì³í, ãðóïîâ³ (ñîö³àëüí³)
íîðìè, ñîö³àëüí³ ñàíêö³¿, êîíôîðì³çì,
êîíôîðìí³ñòü, íîðìàòèâíèé òà ³íôîð-
ìàö³éíèé âïëèâè, êîíôîðìíà ïîâåä³íêà,
íîíêîíôîðìí³ñòü, ³äåíòèô³êàö³ÿ, ñàìî-
ñò³éí³ñòü,”ìåíø³ñòü”, “á³ëüø³ñòü”,
ñòèëü ïîâåä³íêè, “ðåôåðåíòíèé ³íäè-
â³ä”, “ðåôåðåíòíà âëàäà”, ïîòåíö³éíå
ñîö³àëüíå “ß”, íîðìàòèâíà ðåôåðåíòíà
ãðóïà, ïîð³âíÿëüíà ðåôåðåíòíà ãðóïà,
ãðóïîâà çãóðòîâàí³ñòü, ì³æîñîáèñò³ñíà
ñóì³ñí³ñòü, òèïè ì³æîñîáèñò³ñíî¿ ñó-
ì³ñíîñò³, êîíôë³êò.

Òåìà 12. Ïñèõîëîã³ÿ ãðóïîâîãî âïëè-
âó ³ ì³æãðóïîâèõ âçàºìîâ³äíîñèí.

Ñîö³àëüíà ôàñèë³òàö³ÿ ÿê îñíîâíà
ôîðìà ãðóïîâîãî âïëèâó. Ñîö³àëüíà ë³íü
òà äå³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ â ãðóïîâ³é âçàºìî-
ä³¿. Ïîãðóïóâàííÿ ìèñëåííÿ îñîáèñòîñòåé
ÿê íàñë³äîê ãðóïîâîãî âïëèâó: ñèìïòîìè,

Î. Ãóìåíþê
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ä³ÿ, çàïîá³ãàííÿ. ²ñòîð³ÿ ³ òåîð³ÿ äîñë³ä-
æåííÿ ì³æãðóïîâèõ â³äíîñèí. Ä³ÿëüí³ñ-
íèé òà ñîö³àëüíî-åêñïåðèìåíòàëüíèé
ï³äõîäè äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ì³æ-
ãðóïîâèõ âçàºìîâ³äíîñèí.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
ñîö³àëüíà ôàñèë³òàö³ÿ, åôåêò ñî-

ö³àëüíî¿ ôàñèë³òàö³¿, ñîö³àëüíà ë³íü,
äå³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ, ãðóïîâà ïîëÿðèçàö³ÿ,
ñîö³àëüíå ïîð³âíÿííÿ, ïîãðóïóâàííÿ
ìèñëåííÿ, ôåíîìåí âíóòð³øíüîãðóïîâîãî
ôàâîðèòèçìó, ì³æãðóïîâ³ âçàºìîâ³äíîñèíè.

ÐÎÇÄ²Ë 5.
ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É

Òåìà 13. Îðãàí³çàö³ÿ ÿê îá’ºêò
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó.

Ñîö³àëüíà ä³ÿëüí³ñòü ÿê ÷èííèê âè-
íèêíåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³çàö³¿.
Ì³æäèñöèïë³íàðíå äîñë³äæåííÿ îðãàí³-
çàö³¿: ñèñòåìàòèçàö³ÿ ï³äõîä³â. Îðãàí³-
çàö³ÿ ÿê ñèñòåìà, ¿¿ ñóòí³ñí³ îçíàêè ³
ñèñòåìîóòâîðþâàëüí³ ôóíêö³¿. Ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íà ðåãóëÿö³ÿ ä³ÿëüíîñò³:
ïðèíöèïè îðãàí³çàö³éíî¿ ö³ë³ñíîñò³.
Ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíà ìîäåëü ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåãóëÿö³¿ ä³ÿëü-
íîñò³ îðãàí³çàö³¿. Ïîíÿòòÿ ïðî îðãàí³çà-
ö³éíèé êë³ìàò.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
îðãàí³çàö³ÿ, ôóíêö³¿ ñîö³àëüíî¿

ñèñòåìè, êîíöåíòðàö³ÿ, ³ððàä³àö³ÿ,
ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüí³ ïðèíöèïè,
ìîäåëü ö³ë³ñíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
îá’ºêòà, ïðèíöèï çâåðõàäàïòèâíî¿ ïðè-
ðîäè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåãóëÿö³¿,
ïðèíöèï åíåðãî³íôîðìàö³éíîãî ñï³â-
â³äíîøåííÿ, îðãàí³çàö³éíèé êë³ìàò,
ïàðàìåòðè îðãàí³çàö³éíîãî êë³ìàòó,
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ïðîñò³ð, ³íôîð-
ìàö³éíèé òà ä³ëîâèé îáì³í, ìîòèâàö³ÿ
àêòèâíîñò³ îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò.

Òåìà 14. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé
ïðîñò³ð, ³íôîðìàö³éíèé òà ä³ëîâèé îá-
ì³í ÿê ïàðàìåòðè îðãàí³çàö³éíîãî êë³-
ìàòó.

Êëàñèô³êàö³ÿ ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â ³
âëàñòèâîñò³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî
ïðîñòîðó îðãàí³çàö³¿. Âèì³ðþâàííÿ ³
àíàë³ç ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ïðîñòî-
ðó çà ïàðàìåòðàìè ö³ë³ñíîñò³, ñòðóêòó-
ðîâàíîñò³, àâòîíîìíîñò³. ²íôîðìàö³éíèé
òà ä³ëîâèé îáì³í â ñòðóêòóð³ îðãàí³çà-
ö³éíîãî êë³ìàòó. Âèäè êîìóí³êàòèâíèõ,
ðîëüîâèõ êîìïëåêñ³â. Ñóòí³ñí³ õàðàêòå-
ðèñòèêè (ïàðàìåòðè) ³íôîðìàö³éíîãî òà
ä³ëîâîãî îáì³íó â îðãàí³çàö³¿. Òàêòèêà
áîðîòüáè ³ êîîïåðàö³¿ ÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿.
Ñòåðåîòèïè îðãàí³çàö³éíî¿ ïîâåä³íêè, ¿õ
ïàðàìåòðè, ³íäèêàòîðè, ñòèë³. Ö³ëåïîêëà-
äàííÿ â îðãàí³çàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
âëàñòèâîñò³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî

ïðîñòîðó, òåõíîñòðóêòóðà, ö³ë³ñí³ñòü,
ñòðóêòóðí³ñòü, àâòîíîì³ÿ, ñèìåòðè÷-
í³ñòü – íåñèìåòðè÷í³ñòü, åêâ³âàëåíò-
í³ñòü – íååêâ³âàëåíòí³ñòü, ãàðàíòîâà-
í³ñòü – íåãàðàíòîâàí³ñòü, ö³ëåïîêëàäàííÿ.

Òåìà 15. Ïîë³ìîòèâàö³ÿ ïîâåä³íêè ³
ñïîíóêàííÿ îðãàí³çàö³éíèõ äîñÿãíåíü.

Îðãàí³çàö³éíå îïîñåðåäêóâàííÿ ìîòè-
âàö³¿ ïîâåä³íêè òà ïðîáëåìà ïîë³-
ìîòèâàö³¿ îðãä³ÿëüíîñò³. Ñòðóêòóðíà ö³-
ë³ñí³ñòü ìåõàí³çì³â àêòèâ³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³
³ ïîâåä³íêè. Ìîäåëü ïîë³ìîòèâàö³¿ ïàðè-
òåòíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêëàäà÷à ³
ñòóäåíò³â. Ñôåðà îðãàí³çàö³éíî-ïðàê-
òè÷íî¿ àáî óòèë³òàðíî¿ ìîòèâàö³¿ (òðóäîâ³
ôóíêö³¿, òâîð÷à àêòóàë³çàö³ÿ, äîñÿã-
íåííÿ, êàð’ºðà, âèíàãîðîäà). Ñôåðà
³íñòèòóö³éíî¿ ìîòèâàö³¿: ñïðÿìîâàí³ñòü,
ìåõàí³çìè, ñêëàäîâ³. Ñôåðà ìîòèâàö³¿
îðãàí³çàö³éíîãî ìåíòàë³òåòó (îðãïðè-
÷åòí³ñòü, ïðåñòèæ ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ñåíñ æèòòÿ).

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
ìîòèâàö³ÿ, ïîë³ìîòèâàö³ÿ, àäàï-
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òàö³ÿ, âëàäà ³ ï³äêîðåííÿ, îðãà-
í³çàö³éíî-ïðàêòè÷íà (óòèë³òàðíà) ìî-
òèâàö³ÿ, îðãàí³çàö³éíî-³íñòèòóö³éíà
ìîòèâàö³ÿ, îðãàí³çàö³éíèé ìåíòà-
ë³òåò.

ÐÎÇÄ²Ë 6.
ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ

ÂÏËÈÂÓ ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß

Òåìà 16. Ñîö³àëüíèé âïëèâ ³
ïîâåä³íêà îñîáèñòîñò³.

Âïëèâ ÿê ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íå ÿâè-
ùå. Òðè ñêëàäíèêè âïëèâó: óñòàíîâêà,
ïîâåä³íêà, êîãí³ö³ÿ. Àíàë³ç êîíöåï-
òóàëüíèõ ï³äõîä³â. Ñîö³àëüíå íàó÷³ííÿ
ÿê ÷èííèê âèäîçì³íè ïîâåä³íêè îñî-
áèñòîñò³. Êîíôîðì³çì ³ ï³äêîðåííÿ ó
ñèñòåì³ ñîö³àëüíîãî âïëèâó. Îñíîâí³
ïðàâèëà ñîö³àëüíîãî âïëèâó (âçàºìíîñò³,
â³ä÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó, àâòîðèòåò, äðóæáà,
êîíêóðåíö³ÿ, çëàãîäà). Àòðèáóö³ÿ,
ñàìîàòðèáóö³ÿ, ñàìîïåðåêîíàííÿ ³ ñàìî-
ñòâåðäæåííÿ. Ïñèõîëîã³ÿ ñàìîâèï-
ðàâäàííÿ ³ ïðîöåñè ñîö³àëüíîãî ïîð³â-
íÿííÿ. Ïåðåêîíóâàëüíå ïîâ³äîìëåííÿ òà
éîãî åòàïè. Íàïîëåãëèâ³ñòü ³ ïîâåä³íêîâ³
íàñë³äêè çì³íè óñòàíîâîê.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
âïëèâ, ñîö³àëüíèé âïëèâ, õàðèçìà-

òè÷íà îñîáèñò³ñòü, óñòàíîâêà, ïîâå-
ä³íêà, êîãí³ö³ÿ, ìåíòàëüíà ðåïðå-
çåíòàö³ÿ îá’ºêòà, ñîö³àëüíå íàó÷³ííÿ,
ïðèíöèïè ñîö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ,  ñàìî-
àòðèáóö³ÿ, ñàìîïåðåêîíàííÿ, ñàìî-
îïðàâäàííÿ, äèñïîçèö³éíà àòðèáóö³ÿ,
åôåêò ïîì³òíîñò³ (ÿñêðàâîñò³), ïîìèë-
êîâà àòðèáóö³ÿ, êîãí³òèâíèé äåñîíàíñ,
ñàìîñòâåðäæåííÿ.

Òåìà 17. Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ
óïðàâë³ííÿ.

Çàâäàííÿ, çì³ñò ³ ñêëàäîâ³ óïðàâ-
ë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ìîòèâàö³ÿ ÿê ÷èííèê
óïðàâë³ííÿ îñîáèñò³ñòþ. Óïðàâë³íñüêå
ñï³ëêóâàííÿ, éîãî ôîðìè òà ïðèíöèïè.

Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ óìîâè ïðèéíÿòòÿ
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü. Ïðèíöèïè, ñòðà-
òåã³ÿ ³ òàêòèêà åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.
Åôåêòèâí³ñòü óïðàâë³ííÿ ó ñèñòåì³
“êåð³âíèöòâî – ï³äëåãë³ñòü”.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
óïðàâë³ííÿ, óïðàâë³íñüêà ä³ÿëüí³ñòü,

ôóíêö³¿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïñè-
õîëîã³÷í³ êîìïîíåíòè ïðîöåñó óïðàâ-
ë³ííÿ, êåð³âíèê, ñòèëü êåð³âíèöòâà,
îñîáèñò³ñíèé ïðîô³ëü ìåíåäæåðà, ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü êå-
ð³âíèêà, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé êë³-
ìàò, ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü,
òèïè ð³øåíü, ñòðàòåã³ÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.

ÐÎÇÄ²Ë 7.
ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-

ÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ

Òåìà 18. Ïðèêëàäíà ñîö³àëüíà
ïñèõîëîã³ÿ. Ïðîáëåìà ñòâîðåííÿ ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè.

Ñòàòóñ, ñïåöèô³êà òà åôåêòèâí³ñòü
ïðèêëàäíîãî äîñë³äæåííÿ â ñîö³àëüí³é
ïñèõîëîã³¿. Ïðàêòè÷íà ñîö³àëüíà ïñèõî-
ëîã³ÿ ÿê ñôåðà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ ³ íàïðÿìè ðîçâèòêó
ïðèêëàäíî¿ ³ ïðàêòè÷íî¿ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè. Çàâäàííÿ, âèäè
ä³ÿëüíîñò³ òà ôóíêö³¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ñëóæáè. Îñíîâè îðãàí³çàö³¿ ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ñëóæáè â îñâ³òí³õ
çàêëàäàõ.

Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ:
ôóíäàìåíòàëüí³ ³ ïðèêëàäí³ äîñë³ä-

æåííÿ, ðàö³îíàëüíà ïîâåä³íêîâà òåõíîëîã³ÿ,
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íå âòðó÷àííÿ, ïñèõî-
ëîã³÷íà ñëóæáà ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà,
ä³ëîâà ãðà, îðãàí³çàö³éíèé ðîçâèòîê, ïðàê-
òè÷íà ïñèõîëîã³ÿ, íàö³îíàëüíà ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà, ïðîôåñ³éíà åòèêà,
ïñèõîëîã³÷íà ïðîáëåìà, æèòòºâà ñèòóàö³ÿ
îñîáèñòîñò³, ïðîñâ³òíèöüêà ðîáîòà, ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ïðîô³ëàêòèêà, ïñèõî-
ëîã³÷íå êîíñóëüòóâàííÿ, ïñèõîëîã³÷íà êî-
ðåêö³ÿ ³ ïñèõîòåðàï³ÿ, ñòðóêòóðà ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ñëóæáè ñèñòåìè îñâ³òè.

Î. Ãóìåíþê
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Òåìàòèêà òà çì³ñò ëåêö³éíèõ ãîäèí

Обсяг в год. 
за формами навчання 

№ 
п/п 

Теми Денна 
( 36 год.) 

Заочна 
( 10 год.) 

1 2 3 4 

1 Соціальна психологія як наука і навчальна 
дисципліна 
 
Предмет і завдання соціальної психології. Місце 
соціальної психології у системі наукового знання. 
Етапи становлення соціальної психології. Основні 
теоретичні напрями розвитку сучасної соціальної 
психології. Соціально-психологічні ідеї і 
загальнолюдські цінності. 
 

2 2 

2 Методологія і методи дослідження 
соціальної психології 

 
Методологічні засади соціально-психологічного 
дослідження. Проблема якості та достовірності 
соціально-психологічної інформації. Використання 
гіпотез і теорії. Методи спостереження, вивчення 
документів та опитування. Метод експерименту і 
тестування. Соціометрія. Соціально-психологічний 
тренінг як метод саморозвитку особистості. 
Дискусійні проблеми застосування методів 
соціально-психологічного пізнання та етика 
експериментування. Ідея фундаментального 
соціально-психологічного експерименту. 
 

2  

3 Суспільні відносини і проблема спілкування в 
психології 

 
Спілкування і спільність. Спілкування та соціальні 
відносини. Теоретико-методологічні проблеми 
дослідження зв’язку суспільних і міжособистісних 
відносин. Розвиток спілкування в онтогенезі. 
Спілкування як універсальна форма вияву 
активності особистості. Значення і функції 
спілкування у соціальному становленні. 
 

2  

4 Структура спілкування.Соціальна психологія 
комунікації 

 
Модель структури спілкування та її аналіз. 

Поняття про комунікацію та її особливості. 
Способи міжсуб’єктного інформаційного зв’язку. 
Вербальні та невербальні засоби комунікації. 
Соціально-психологічні бар’єри спілкування. 
Зворотній зв’язок та його роль у спілкуванні. Види 
спілкування та діяльності. 
 

2 2 
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5 Спілкування як взаємодія і сприймання 
людьми один одного 

 
Анатомія взаємодії та її різновиди. Структурні 
концепції взаємодії в історичному вимірі. 
Перцептивний аспект спілкування. Цілі, зміст і 
механізми взаєморозуміння в процесі спілкування. 
Явище каузальної атрибуції. Установка і 
спілкування. Соціально-психологічні способи 
впливу в процесі спілкування.  
 

2  

6 Особистість у сфері соціальних відносин. 
 

Розвиток особистості у змінному соціальному 
оточенні. Особистість як предмет дослідження 
соціології і психології. Проблематика особистості у 
соціальній психології. Феномен соціалізації 
індивіда: поняття, зміст, стадії. Соціально-
психологічна структура особистості, підходи і 
концепції. Соціально-психологічні засоби 
збереження психічного здоров’я особистості. 
 

2  

7 Особистість у структурі групових 
взаємовідносин 

 
Соціальна установка і диспозиційна регуляція 
поведінки особистості. Статус і позиція 
особистості в групі. Соціальна роль як спосіб 
реалізації статусу і позиції особистості. 
Особистість як суб’єкт взаємодії і спілкування. 
Соціально-психологічні якості особистості. 
Соціально-культурні зміни і напрями розвитку 
особистості. Перспектива дослідження 
особистості в соціальній психології. 
 

2 2 

8 Я – концепція та особиста визначеність 
людини у соціумі 

 
Поняття про Я-концепцію особи та її становлення 
у системі соціальних взаємовідносин. Я-концепція 
повноцінно-функціональної особистості. 
Самоефективність, самооцінка і схильність на 
користь свого Я у контексті соціальних 
взаємостосунків. Поняття особистої визначеності, 
соціальний статус і природні основи Я-концепції. 
Я-концепція як персоніфікація соціальної 
поведінки та соціальна матриця ідентифікації 
особи в соціумі. Значення Я-концепції у житті 
людини. 
 

2  

Ïðîäîâæåííÿ òàáë.

Î. Ãóìåíþê
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9 Проблема групи в сучасній соціальній 
психології. Психологія великих груп 

 
Поняття про групу як соціально-психологічне 
явище. Сутнісні ознаки групи та їх характеристика. 
Параметри соціально-психологічного аналізу 
групи. Поняття про статус, позицію та роль 
індивіда в групі. Класифікація груп. Психологічний 
опис (характеристика) великої  соціальної групи. 
Психологічні особливості етнічних груп та 
українського національного характеру. Поняття 
про ментальність. Загальна характеристика 
неорганізованих (стихійних) груп. Соціальні рухи. 
 

2  

10 Засадничі орієнтири психології малих груп 
 

Проблема малої соціальної групи в історичній 
ретроспективі. Наукове обгрунтування малої 
групи. Класифікація малих груп. Теоретичні 
концепції малих груп та їх достовірність. 
Структура і стиль взаємовідносин у малій 
соціальній групі. Утворення, розвиток та розпад 
малих груп. Психологічна теорія колективу. 
 

2  

11 Функціонально-динамічні процеси в малій 
групі 

 
Поняття, процеси та механізми групової динаміки. 
Нормативна поведінка у становленні соціальної 
групи. Феномен групового тиску. Вплив більшості 
та меншості на функціонування групи. 
Конформізм та конформність. Референтні групи 
особистості: концепція, функції та еталони 
поведінки. Поняття групової згуртованості. 
Міжособистісна сумісність та соціально-
психологічні умови її розвитку. Групові конфлікти і 
способи їх подолання. 
 

2 2 

12 Психологія групового впливу і міжгрупових 
взаємовідносин 

 
Соціальна фасилітація як основна форма 
групового впливу. Соціальна лінь та 
деіндивідуалізація в груповій взаємодії. 
Погрупування мислення особистостей як наслідок 
групового впливу: симптоми, дія, запобігання. 
Історія і теорія дослідження міжгрупових відносин. 
Діяльнісний та соціально-експериментальний 
підходи до розв’язання проблеми міжгрупових 
взаємовідносин. 
 

2  

Ïðîäîâæåííÿ òàáë.



145Ïñèõîëîã³
³ ñóñï³ëüñòâîß

1 2 3 4 

13 Організація як об’єкт соціально-
психологічного аналізу 

 
Соціальна діяльність як чинник виникнення і 
функціонування організації. Міждисциплінарне 
дослідження організації: систематизація підходів. 
Організація як система, її сутнісні ознаки і 
системоутворювальні функції. Соціально-
психологічна регуляція діяльності: принципи 
організаційної цілісності. Структурно-
функціональна модель соціально-психологічної 
регуляції діяльності організації. Поняття про 
організаційний клімат. 
 

2 2 

14 Соціально-психологічний простір, 
інформаційний та  
діловий обмін як параметри організаційного 
клімату 

 
Класифікація соціальних процесів і властивості 
соціально-психологічного простору організації. 
Вимірювання і аналіз соціально-психологічного 
простору за параметрами цілісності, 
структурованості, автономності. Інформаційний та 
діловий обмін в структурі організаційного клімату. 
Види комунікативних, рольових комплексів. 
Сутнісні характеристики (параметри) 
інформаційного та ділового обміну в організації. 
Тактика боротьби і кооперації членів організації. 
Стереотипи організаційної поведінки, їх 
параметри, індикатори, стилі. Цілепокладання в 
організаційній діяльності. 
 

2  

15 Полімотивація поведінки і спонукання 
організаційних досягнень 

 
Організаційне опосередкування мотивації 
поведінки та проблема полімотивації 
оргдіяльності. Структурна цілісність механізмів 
активізації діяльності і поведінки. Модель 
полімотивації паритетної освітньої діяльності 
викладача і студентів. Сфера організаційно-
практичної або утилітарної мотивації (трудові 
функції, творча актуалізація, досягнення, кар’єра, 
винагорода). Сфера інституційної мотивації: 
спрямованість, механізми, складові. Сфера 
мотивації організаційного менталітету 
(оргпричетність, престиж соціальної діяльності, 
сенс життя). 
 

2  

Ïðîäîâæåííÿ òàáë.

Î. Ãóìåíþê
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16 Соціальний вплив і поведінка особистості. 
 

Вплив як соціально-психологічне явище. Три 
складники впливу: установка, поведінка, когніція. 
Аналіз концептуальних підходів. Соціальне 
научіння як чинник видозміни поведінки 
особистості. Конформізм і підкорення у системі 
соціального впливу. Основні правила соціального 
впливу (взаємності, відчуття обов’язку, авторитет, 
дружба, конкуренція, злагода). Атрибуція, 
самоатрибуція, самопереконання і 
самоствердження. Психологія самовиправдання і 
процеси соціального порівняння. Переконувальне 
повідомлення та його етапи. Наполегливість і 
поведінкові наслідки зміни установок. 
 

2  

17 Соціальна психологія управління 
 

Завдання, зміст і складові управлінської 
діяльності. Мотивація як чинник управління 
особистістю. Управлінське спілкування, його 
форми та принципи. Соціально-психологічні умови 
прийняття управлінських рішень. Принципи, 
стратегія і тактика ефективного управління. 
Ефективність управління у системі “керівництво – 
підлеглість”.  
 

2  

18 Прикладна соціальна психологія.  
Проблема створення соціально-психологічної 
служби. 

 
Статус, специфіка та ефективність  прикладного 
дослідження в соціальній психології. Практична 
соціальна психологія як сфера професійної 
діяльності. Сучасні тенденції і напрями розвитку 
прикладної і практичної соціально-психологічної 
роботи. Завдання, види діяльності та функції 
соціально-психологічної служби. Основи 
організації соціально-психологічної служби в 
освітніх закладах. 
 

2  

Ïðîäîâæåííÿ òàáë.
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Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ

Обсяг в год. 
за формами навчання 

№ 
п/п 

Теми Денна 
 ( 24 год.) 

Заочна 
( 6 год.) 

1 2 3 4 

1. 
Соціальна психологія як наука, навчальна 
дисципліна і професійна діяльність 2 

 

2. 
Методологія і методи соціально-психологічних 
досліджень 2 

 

3.  
Соціальна і практична психологія спілкування 

2 2 

4.  
Особистість у сфері соціальних відносин та 
групової динаміки 2  

5. 
Я-концепція особистості як основа її соціального 
самопізнання 2 2 

6.   
Проблема групи в сучасній соціальній психології 
та характеристика великих груп 2  

7. 
Концептуально-засадничі орієнтири психології 
малих груп 2  

8. 
Функціонально-динамічні процеси в малій групі та 
їх соціально-психологічний аналіз 2 2 

9. 
Організаційний клімат та його параметри 

2 
 

10. 
Соціальний вплив. Поведінка і вчинки особистості 

2 
 

11. 
Управління та керівництво як суб’єкт соціально-
психологічного аналізу 2 

 

12. 
Завдання, зміст та форми діяльності соціально-
психологічної служби 2 

 

  
Íà ³íäèâ³äóàëüíó ðîáîòó ñòóäåíòàì ïðîïîíóºòüñÿ îïðàöþâàòè òåìè: “Ñîö³àëüíèé

âïëèâ, ïîâåä³íêà ³ â÷èíêè îñîáèñòîñò³” òà “Ñîö³àëüíó ïñèõîëîã³þ ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí”, ÿê³
ïåðåäáà÷àþòü ¿õíº ïîãëèáëåíå ðîçóì³ííÿ âçàºìîñòîñóíê³â ó ñîö³àëüíî-ãðóïîâîìó êîíòåêñò³.
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