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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Загальна психологія  
2. Історія психології.  
3. Методологічні основи психології. 
4. Психологія девіантної поведінки. 
5. Психологія особистості.  
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Психологія управління. 
2. Планування дослідження в психології. 
3. Психологія розвитку. 
2. Вимоги до результатів за даною  дисципліною 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 
- історію виникнення соціальної психології як науки та її місце в системі 

психологічного знання; 
- основні поняття, закономірності й проблеми, які характеризують предметні галузі 

соціальної психології: психологію спілкування, психологію груп, психологію особистості в 
групах тощо; 

- найбільш важливі соціально-психологічні концепції; 
- науковий доробок зарубіжних та вітчизняних  класиків соціальної психології. 
Вміти: 
- орієнтуватися в основних соціально-психологічних теоріях; 
- використовувати основні методи й методики соціально-психологічних досліджень; 
- знаходити й формулювати соціально-психологічні проблеми; 
- обґрунтовувати мету й завдання психологічного дослідження; 
- вивчати особливості взаємодії особистості й суспільства, закономірності 

соціального розвитку особистості , становлення й функціонування великих  і малих соціальних 
груп. 

– використовувати набуті знання у практичній трудовій діяльності, давати самооцінку та 
визначати свої життєві перспективи. 

Володіти: 
- понятійним апаратом соціальної психології; 
- методами ефективного  спілкування; 
- прийомами вирішення конфліктних ситуацій. 
- навичками самостійної роботи з навчальною й науковою літературою. 
 

3.Зміст робочої програми 
Змістовий модуль 1. Теорія та історія соціальної психології 

Тема 1. Соціальна психологія в системі наукового знання. 
Соціальна психологія як наука. Поняття соціальної психології. Об’єкт і предмет 

соціальної психології. Дискусії з приводу предмета соціальної психології.  
Соціальна психологія в системі науки. Структура соціальної психології. Соціальна 

психологія і суміжні дисципліни. Соціальна психологія і соціологія. Соціальна психологія і 
психологія особистості. Соціальна психологія і біологія. Соціальна психологія та рівні пояснень. 
Завдання соціальної психології і проблеми суспільства. 

Основні методи соціально-психологічного дослідження. Загальна характеристика методів 
соціально-психологічного дослідження. Проблема якості соціально-психологічної інформації. 
Опитування громадської думки. Репрезентативна вибірка.  

Кореляційне дослідження: виявлення природних зв'язків. Кореляційні дослідження, їх 
переваги (вивчення впливу факторів у природних умовах) та недоліки (двозначна інтерпретація 
причини та наслідку).  

Тема 2. Історія формування соціально-психологічних ідей 
Передумови виникнення соціальної психології. 
Витоки соціально-психологічних ідей. 



Причини виокремлення соціальної психології у самостійну область знання. 
Перші історичні форми соціально-психологічного знання. Психологія народів. Розвиток 

соціально-психологічного знання в царині соціології.  
Перші соціально-психологічні теорії. Психологія мас Г. Лебона. Теорія інстинктів 

соціальної поведінки В. Мак Дуґала. 
Експериментальний період розвитку соціальної психології Поведінково-когнітивний 

напрямок соціальної психології. Соціальна психологія у сучасному світі.  
Тема 3. Розвиток української соціальної психології 
Витоки української соціально-психологічної думки. Початки української соціальної 

психології (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.). Психолінгвістична концепція О.Потебні. 
Соціопсихологічна концепція М. Михайловського. Природнича концепція В.Бехтерєва. 

Розвиток української соціальної психології у ХХ ст. Дискусії про предмет соціальної 
психології (20-ті рр. ХХ ст.). Біосоціологічна школа рефлексології. Психологія колективу О. 
Залужного. Концепція біосоціальної природи поведінки І.Соколянського. Перший фундатор 
західноукраїнської психології – С. Балей . 

Розвиток соціально-психологічної думки українськими вченими в еміграції. Концепція 
українського характеру Д.Чижевського. Ідеї нації В. Липинського. Націософія Ю.Липи. 
Психічна структура українців у концепції І.Мірчука. Концепція індивідуального універсалізму 
Ю.Вассияна. Формування „української душі” у синтезі О. Кульчицького та М. Шлемкевича. 

Змістовий модуль 2. Спілкування та взаємодія 
Тема 4. Місце і роль спілкування в системі відносин людини. Структура 

спілкування 
Методологічні проблеми дослідження взаємозв’язку  суспільних й особистісних взаємин. 

Природа людських відносин. В. Мясищев про систему відносин людини. Соціальні та  
особистісні відносини в системі загальних відносин. 

Соціальна роль. 
Єдність спілкування й діяльності.  О. Леонтьєв «Психологія спілкування» (1979). 
Поняття спілкування в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Тлумачення 

терміну «спілкування». Поняття спілкування в соціальній психології. 
Структура спілкування. Функції спілкування. Види спілкування.  Стратегії та стилі 

спілкування.  Інтеракція. Комунікація. Перцепція. 
Тема  5. Спілкування як обмін інформацією. 
Обмін інформацією в комунікативному процесі. Поняття комунікації. Прямий та 

непрямий (опосередкований) способи подання інформації. Передумови ефективності  способів: 
готовність аудиторії сприйняти аргументацію та схильність аудиторії до схвалення інформації 
без роздумів. Складові переконання: комунікатор, зміст повідомлення, канал передачі 
інформації, аудиторія.  

Зміст повідомлення. Вплив раціональних та емоційних аргументів. Переконливість 
повідомлення, яке асоціюється з позитивними почуттями (ефект доброго настрою). 
Переконливість повідомлення, яке апелює до негативних емоцій (ефект активації страху). 
Однобічна та повна інформація. Переконливість інформації: ефекти первинності та вторинності.  

Канал передачі інформації. Ефективність активно пережитої та пасивно сприйнятої 
інформації. Ефективність  особистого контакту з комунікатором та засобів масової інформації. 
Переконливість простих та складних повідомлень в каналах комунікації (відеозапис, аудіозапис, 
друкований текст).  

Адресат повідомлення (аудиторія). Специфіка аудиторії: самооцінка слухачів, вік та їх 
погляди. Реакція на зміст повідомлення. Маніпуляції те відволікання  уваги для позбавлення 
контраргументів. Незацікавлена та зацікавлена аудиторія.  

Приклади соціально-психологічних досліджень в галузі переконань. Втягування у секти. 
Складові вербування. Конструктивне використання переконань: консультування та 
психотерапія.  

Тема 6. Спілкування як інтеракція. 
Поняття інтеракції та інтерактивних механізмів у спілкуванні.  



 Види взаємозв'язку в спільній діяльності. Вузьке й широке розуміння інтеракції. 
Співробітництво та конкуренція як різновиди взаємодії. Погляди М. Вебера, Т.Парсонса до 
опису структури соціальної дії. 

Ідентичність особи. Рольова ідентичність.  Ролі з високим і з низьким статусом. 
Інверсія(зміна) ролей. 

Інтерактивний параметр спілкування. Взаємодія (Інтеракція) як контакт між людьми. 
Компоненти процесу взаємодії. Види взаємодії. «Статус обличчя» в інтерактивному 
спілкуванні. 

Тема 7. Спілкування як перцепція. 
 Поняття перцепції та перцептивних механізмів. Ідентифікація, рефлексія, емпатія, 

децентрація, каузальна атрибуція, внутрішньогруповий фаворитизм, фізіогномічна редукція, 
стереотипізація.  

Міжособистісна атракція. Поняття атракції. Зв'язок атракційних відносин із відчуттям 
щастя та особистісним здоров’ям.  

Чинники атракції. Територіальна близькість людей, взаємодія на «спільній» території. 
Ефект ореолу. Ефект «простого перебування в полі зору». 

Тема 8. Агресія: деструктивна взаємодія 
Поширеність агресії та її види. Фізична та вербальна (словесна) агресія. Ворожа агресія 

(скерована  на заподіяння  шкоди) та інструментальна (як засіб досягнення мети). Контактна 
(безпосереднє заподіяння шкоди різними знаряддями) та дистантна (застосування вогнепальної 
зброї тощо) агресія. 

Аналіз причин людської агресії. Протилежні погляди філософів на людську природу. 
Теорія інстинктивної агресії (З.Фрейд та К.Лоренц) та еволюційна психологія. Біологічні теорії 
(особливість діяльності нервових центрів мозку, генетичні та біохімічні чинники). 

Психологічні теорії агресії. Класична теорія фрустрація – агресія( Дж. Доллард та 
Н.Міллер). Концепція заміщеної агресії (Л.Берковіц). Відносна депривація та агресивне 
реагування. Агресія як „вигідна” навичка досягання мети. Вплив сім'ї та середовища на 
агресивність дітей. 

Послаблення агресії. Ситуативні чинники, що провокують на агресивні дії (біль, 
атакуюча поведінка, спека, тіснява). Психотерапевтичні методи (катарсис) послаблення агресії.  

Тема 9. Альтруїзм у людських взаєминах 
Альтруїзм як просоціальна поведінка та конструктивна взаємодія. Поняття взаємодії та 

підходи до вивчення альтруїзму. Психологічна теорія соціального обміну. Концепція альтруїзму 
як замаскованого егоїзму.  

Соціологічний та еволюційний підходи до пояснення альтруїзму. Теорія жертовного 
альтруїзму (Д.Бараш). Теорія взаємності людських доброчинів (Р.Чалдіні). Порівняльний аналіз 
теорій альтруїзму.   

Експериментальне вивчення  диспозиційних та ситуативних чинників альтруїзму. 
Критичні ситуації та кількість очевидців (Б. Латане і Дж. Дарлі). Надання допомоги та 
усвідомлювання критичності ситуації. Ефект очевидця. Обставини, що посилюють 
відповідальність та готовність допомогти. Ситуаційні впливи: наслідування інших та дефіцит 
часу ( Дж.Дарлі, Д. Бетсон).  

Особистісні чинники надання допомоги. Вплив поганого настрою на надання допомоги 
(Р.Чалдіні). Винятки  з правила «поганий настрій – добрі справи» (В.Томпсон, К.Кауан і 
Д.Роузенхан). Хороший настрій та надання допомоги (Е.Айзен, Д.Доліньскі). Вплив 
особистісних якостей на схильність допомагати. Релігійність особи та просоціальна поведінка.  

Тема 10. Міжособистісне сприйняття та  налагоджування близьких взаємин. Любов 
та дружба. 

Експерименти з дослідження стереотипу фізичної привабливості. Фізична привабливість 
та феномен «відповідності зовнішнім даним партнера». Культурні детермінанти фізичної 
привабливості. Визначальні чинники тривалості-короткочасності атракції. Дослідження 
асоціативна симпатії та антипатії (П.Левінські). 

Любов та прив’язаність. Концепція любовних взаємин Р.Стернберга. Прив’язаність та її 
типи. Глобалізація та зміни безпосередніх людських взаємин. 

Тема 11. Особливості процесів  соціального пізнання 



Каузальна атрибуція: теорія приписування причин. Теорія атрибуції Фріца Гайдера. 
Атрибуції здорового глузду : Г.Келлі про  раціональні критерії інтерпретації інших (сталість, 
винятковість. подібність). Правила об’єднання інформації: важливість рис, ефект «першості». 
Фундаментальна помилка атрибуції(Л.Росс) та її причини. Культурні відмінності в атрибуціях 

Вплив особистих вражень та очікувань на інтерпретацію подій.  Приклади інтуїтивного 
мислення. Феномен „ інсайту” („ я так і знав!”). Сприйняття та інтерпретація подій. Відтворення  
спогадів: ефект дезінформації. Праймінґ: активація специфічних асоціацій у пам’яті. 
Інтелектуальна марнота: феномен самонадіяності та феномен  упередження проти доказів.  

Типові прийоми суджень в умовах недостатньої інформації.  
Змістовий модуль 3. Соціальна психологія особистості 

Тема 12. Особистість у соціальному світі 
Я-концепція та тип соціокультури. Поняття Я-концепції. Ефект посилання на себе. 

Розвиток соціального Я. Незалежна та взаємозалежна Я-концепція. 
Самоефективність. Поняття самоефективності та її дослідження А.Бандурою. Локус 

контролю: концепція екстернальних та інтернальних типів Ю.Роттера. Набута безпорадність як 
антипод самовизначення. 

Схильність до міркувань на користь власного Я. Пояснення позитивних і негативних 
подій.  

Невиправданий оптимізм. Помилковий консенсус і помилкова унікальність. Мотивація 
самоповаги. Негативний бік самоповаги. Схильність до міркувань на користь власного Я як 
причина поганої адаптації. 

Справляння враження на інших. Помилкова скромність. Створення бар’єрів самому собі. 
Самопрезентація. 

Тема 13. Соціальні установки 
Установки як ефективний спосіб оцінювання світу. Чи визначають установки поведінку: 

в експеримент Р. Ла П’єра (1934). Зменшення соціальних впливів на виражені установки: метод 
неістинного джерела інформації (Е.Джоунз, Г.Сігал). Посилення установок та доведення їх до 
свідомості. 

Рольова поведінка та установки. Ефект вживання у роль. Вплів рольової поведінки на 
установки. Експеримент Ф.Зімбардо (1971): виконання нових соціальних ролей як зміна само 
сприйняття та установок. Зміни установок через втягування у поведінкові ситуації. Негативні 
установки як наслідок неморальних вчинків. 

Причини впливу поведінки на установки. Причини впливу поведінки на установки в 
руслі теорій. Теорія самосприйняття. Теорія самопрезентації: управління враженнями. 
Самомоніторинг: відстежування власної поведінки (слів, дій, вчинків) з метою позитивної 
презентації в соціальних ситуаціях. Теорія когнітивного дисонансу. Зміна установок як потреба 
підтримувати узгодженість між нашими знаннями. Ефект недостатнього виправдання. 
Експеримент Л.Фестінґера та Дж.М.Карлсміт: зменшення внутрішнього дискомфорту через 
виправдання власних дій (у ситуації недостатньої зовнішньої вмотивованості).  

Тема 14. Гендерно-рольова поведінка. 
Підходи до вивчення гендерно-рольової поведінки. Поняття гендеру. Еволюційний та 

культуральний підходи. Акценти вивчення гендеру: відмінності та схожість. Вплив культури на 
гендерні ролі. Постсучасність та диверситивність статевої поведінки. 

Особливості чоловічої та жіночої психології. Психоаналітичні теорії З.Фрейда та К.-
Ґ.Юнга. Психологічна методика вимірювання маскулінності, фемінності, андрогінності С.Бем. 

Психологічні дослідження гендеру. Гендерні відмінності у дослідженнях інтелекту, 
сприйняття, емоційної сфери, пам’яті. 

Гендерні особливості соціальної поведінки. Соціальне домінування. Гендерні 
особливості незалежної поведінки. Вибір партнерів сімейного життя.  

Змістовий модуль 4. Соціальна психологія груп 
Тема 15. Соціальна психологія груп. 
Специфіка соціально-психологічного підходу до вивчення груп. Поняття соціальної 

групи. Загальна класифікація груп. Класифікації великих груп. Формальні та неформальні групи. 
Організовані та неорганізовані. Референтні групи та групи причетності. Специфіка формування 
груп на сучасному етапі соціокультури (класифікація Г.Діркса). 



Великі соціальні групи. Поняття та види великих соціальних груп Структура психології 
великої соціальної групи. Методи дослідження психології великих соціальних груп. 
Особливості психології соціальних страт. Психологічні особливості етнічних груп. 
Консервативні механізми міжгрупової перцепції (внутрішньогруповий фаворитизм, 
фізіогномічна редукція, стереотипізація).  

Тема 16. Стихійні групи та масові рухи 
Стихійні групи та масові рухи. Види стихійних груп. Психологічні механізми натовпу. 

Основні концепції (Г.Лебон, Г.Тард) стосовно механізмів функціонування натовпу: зараження, 
копіювання, наслідування. 

Соціальні рухи. Поняття та різновиди соціальних рухів. Механізми приєднання до руху. 
Теорії, що пояснюють причетність до руху. Співвідношення позицій більшості та меншості в 
соціальному русі. Молодіжні рухи: діяльність деструктивних груп. 

Тема 17. Психологія малої групи 
Мала група в соціальній психології: поняття, межі, класифікації. Кількісні параметри 

малої групи. Залежність ефективності групи від її величини. Класифікація малих груп: первинні 
та вторинні групи (Ч.Кулі), формальні та неформальні групи. (Е.Мейо), групи членства та 
референтні групи (Г.Геймен).   

Психологічна структура та динамічні процеси групи. Концепція групової організації 
Дж.Морено. Формальна та неформальна структура групи.  

Згуртованість групи. Індекс групової згуртованості. Статус у групі. Відповідність ролей 
груповим очікуванням. Конфлікт та його наслідки. Психологічний клімат групи. Психологічна 
сумісність та самопочуття 

Тема 18. Соціальні впливи в малій групі 
Соціальна фасилітація. Ефект присутності інших. Психологічні причини соціального 

збудження: боязнь оцінки, розпорошення уваги, факт присутності спостерігача. 
Деіндивідуалізація. Поняття та соціальні обставини виникнення. Чисельність групи. 

Фізична анонімність. Збуджуючі та відволікаючі заняття. Послаблене самоусвідомлення.  
Групова поляризація. Поняття групової поляризації. Експериментальне вивчення 

групового прийняття рішень: «зрушення у бік ризику». Групова поляризація в реальному житті: 
в навчальних закладах, спільнотах та екстремістських групах, інтернет-групах. Теорії групової 
поляризації: інформаційний та нормативний вплив (феномен плюралістичного невігластва). 

Тема 19  Конформізм як груповий феномен 
Поняття конформізму, його сутність як соціально-психологічного феномену. Різновиди 

конформізму: поступливість та схвалення. 
Класичні експерименти в соціальній психології з дослідження конформізму. Експеримент 

Шерифа: формування групових норм. Експеримент Мілграма: підпорядкування авторитетній особі. 
Етичні аспекти експерименту Мілграма. Чинники підпорядкування: емоційна віддаленість жертви, 
присутність «носія влади» та його легітимність, тощо. 

Умови та причини вияву конформізму. Конформізм та розмір групи, одностайність, 
згуртованість, статус учасників, публічні висловлювання, відсутність попередніх заяв. Причини 
конформізму : нормативний та інформаційний впливи.  

Особливості вияву конформізму. Вплив гендеру, особистості, типу культури на вияв 
конформізму. Опір конформізму : боротьба за власну унікальність. 

Тема 20. Проблеми міжрупових відносин 
Природа та різновиди упереджень. Поняття та природа упереджень. Зв’язок упереджень з 

стереотипами та установками. Дискримінація, расизм, сексизм. Расові упередження та їх 
поширеність. Приховані форми упереджень. Гендерні упередження. Дослідження 
амбівалентності гендерних установок.   

Соціальні джерела упереджень. Соціальна нерівність як причина упереджень. Релігія та 
упередження. Деструктивні групи та упередження. Теорія Дж. Ліфтена про глибинну 
ресоціалізацію особистості як причину деструктивної поведінки. Вплив дискримінації на 
особистість людини.  

Емоційні та когнітивні джерела упереджень. Емоційні джерела упереджень (агресія, 
фрустрація). Особистісні причини упереджень: статус, тип особистості. Когнітивні джерела 
упереджень. Теорія особистісних конструктів Дж.Келлі: упереджений, стереотипний та 



передбачувальний типи особистості. Способи спрощенського мислення: категоризація. Ефект 
однорідності чужої групи. Проблеми подолання упереджень.  

Тема 21. Лідерство та керівництво. 
Керівництво та лідерство як реалізація владних стосунків у групі. 
 Теорії походження лідерства та керівництва. Теорія рис (характеристична теорія). 

Ситуативна теорія лідерства. Синтетична теорія лідерства. Лідерство у контексті спільної 
групової діяльності.  

Підходи до керівництва. Імовірнісна модель ефективності керівництва за Ф.Фідлером. Стилі 
керівництва.  

Змістовий модуль 5. Прикладна соціальна психологія 
Тема 22. Особливості прикладного дослідження в галузі соціальної психології 
Предмет і завдання прикладної соціальної психології. Особливості прикладних 

досліджень в соціальній психології.  
Види досліджень. Стратегія польового дослідження.  
Статус прикладного дослідження в сучасній науці. Ефективність прикладних досліджень 

в соціальній психології. Основні напрямки прикладних досліджень в сучасній психології. 
Тема 23. Застосування соціально-психологічного знання в окремих галузях 

практики 
Соціально-психологічне знання та практика регулювання соціальних конфліктів. Поняття 

та типи конфліктів. Пошуки причин конфліктів та способів їх розв’язання соціальними 
психологами. Соціально-психологічні способи розв’язання соціальних дилем. Конкуренція як 
джерело конфлікту (експеримент М.Шерифа). Сприйняття несправедливості та спотворення 
сприйняття як джерела конфлікту. Стратегії примирення: рівноправні контакти, кооперація, 
комунікація, умиротворення. 

Соціальна психологія та правосуддя. Дотичні проблеми соціальної психології та 
правосуддя. Переконливість показів свідків, ефект дезінформації (експерименти Е.Лофтус). 
Помилки опитувань та підготовка інтерв’юерів (когнітивне інтерв’ю). Соціальні судження про 
обвинуваченого: вплив фізичної привабливості та подібності. Присяжні: настанови судді та 
ефект досудового розголосу.    

Соціальна-психологія та медицина. Ілюзорні взаємозв’язки, інсайт, діагнози, що само 
підтверджуються (експеримент Д.Розенхана). Соціальне пізнання та проблемна поведінка. 
Соціально-психологічні дослідження самотності та соціальної тривоги. Соціально-психологічні 
підходи до позитивних змін мислення: тренінг соціальних навичок, когнітивна психотерапія. 
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