
Питання на екзамен із соціальної психології  

для спеціальності 6.010106 « соціальна педагогіка»  

(зимова сесія 2016 – для ФПС-41) 

 

1. Предмет, об'єкт, категорії, завдання та функції соціальної психології як 

науки. 

2. Передумови виникнення «психології народів і мас». 

3. Загальні особливості теорії «психології народів і мас» та їх позитивний 

внесок в науку. 

4. Г.Лєбон: «Психологічні закони еволюції народів», «Психологія натовпів». 

Класифікація, головні ознаки і характеристики масових спільностей за 

Г.Лєбоном. 

5. Г.Тард. Сутність концепції «масового суспільства». Диференціація масових 

спільностей: натовп і публіка. Вплив механізмів наслідування на суспільні 

процеси. 

6. З.Фрейд. Концепція «психології мас» і аналіз людського «Я». 

Взаємостосунки лідера і маси. 

7. Концепції «групової поведінки»: М.Лацарус, Х.Штейнталь. 

8. Задачі і методи «психології народів» В.Вундта. 

9. Концепція «психології натовпу» С.Сігелє. 

10. Концепція «інстинктів соціальної поведінки» У.Мак-Даугалла. 

11. Етогенетика Р.Харре. 

12. Психологічний еволюціонізм. Теорія «соціального телезису» Л.Уорда. 

13. Соціологічний підхід Е.Росса. Концепція «соціального розвитку» та 

позаісторичної «інтеграції» індивідів. 

14. Біхевіористський напрям досліджень в соціальній психології. 

Необіхевіоризм. Теорія оперантного научіння Б.Скіннера. 

15. Соціально-когнітивна теорія А.Бандури, її основні принципи. Научіння 

через моделювання.  

16. Концепція соціальних уявлень С.Московічі. Інтеграція уявлень та 

«ідентифікаційна матриця». 

17. Тримірна соціально-психологічна теорія міжособистісних відносин Шутца. 

18. Соціально-психологічна концепція архетипів К.Юнга. 

19. Его-психологія Е.Еріксона. 

20. Дайте соціально-психологічне визначення поняття «особистість». 

Обґрунтуйте суть особистості як продукта суспільних відносин. 

21. Гуманістична теорія особистості Е.Фромма. Соціальні типи характеру. 

22. Сутність соціокультурної теорії особистості К.Хорні. 

23. Теорія ієрахії потреб А.Маслоу. Дайте характеристику самоактуалізованої 

особистості за А. Маслоу. 

24. Модель людини в гуманістичній теорії: «людина, яка грається» (Роджерс, 

Маслоу, Сепір). 

25. Модель людини в психоаналітичній теорії: «людина, яка бажає» (Фрейд, 

Юнг, Фромм, Хорні). 

26. Модель людини в когнітивній теорії: «людина, яка пізнає і мислить» (Піаже, 



Фестінгер, Колберг). 

27. Розкрийте поняття «соціального статусу» та «соціальної ролі» у групі. 

28. Характеристика соціально-психологічних типів особистості. 

29. Дайте визначення понять: «соціальна роль», «соціальна установка». 

Розкрийте їх значення у формуванні особистості. 

30. Розкрийте взаємозв'язок індивідуального і соціального в особистості. 

31. Розкрийте поняття «соціальна зрілість особистості». 

32. Розкрийте суть трансактного аналізу Е. Берна. 

33. Назвіть основні риси харизматичної особистості. 

34. Соціально-психологічна суть соціалізації особистості. Механізми та 

інститути соціалізації. 

35. Обґрунтуйте функції соціальних установок у регуляції соціальної поведінки 

особистості. 

36. Розкрийте соціально-психологічний зміст поняття «конфлікт». Назвіть 

ознаки та джерела конфлікту. 

37. Гендерна культура суспільства та статево-рольова соціалізація особистості. 

38. Розкрийте поняття «афіліація», її основні мотиви та значення у житті 

людини. 

39. Назвіть основні фактори, що впливають на соціальний статус особистості у 

групі. 

40. Спілкування як форма існування і виявлення людської сутності. Соціально-

психологічні аспекти спілкування і взаємодії людей. 

41. Розкрийте соціально-психологічну суть спілкування. Розгляньте функції та 

види спілкування. 

42. Визначення і сутність спілкування. Структура і функції, правила і техніки 

спілкування.  

43. Взаємодія як контакт між людьми і організація діяльності. Механізм і типи 

соціальної взаємодії. 

44. Назвіть соціально-психологічні теорії міжособистісної взаємодії. 

45. Інтерактивний параметр спілкування.  

46. Комунікативний аспект спілкування. Моделі та форми комунікації. 

47. Дайте визначення поняття «зворотній зв'язок» і назвіть основні техніки 

зворотного зв'язку. 

48. Розкрийте суть поняття «комунікативна компетентність». 

49. Розкрийте особливості вербальної та невербальної комунікації. 

50. Дайте визначення поняття «комунікативний бар'єр». Назвіть головні причини 

виникнення бар'єрів. 

51. Розкрийте соціально-психологічний механізм формування суспільної думки. 

52. Розкрийте соціально-психологічний механізм чуток. 

53. Розкрийте соціально-психологічний механізм паніки. 

54. Назвіть відомі Вам національно-культурні особливості сучасного ділового 

спілкування. 

55. Дайте визначення понять: «стереотипізація», «ідентифікація», «рефлексія». 

Наведіть приклади цих явищ.  

56. Дайте характеристику національного характеру як соціально-психологічного 



феномена. 

57. Поняття «соціальної перцепції». Перцептивна сторона спілкування.  

58. Розкрийте значення соціальної перцепції у процесі міжособистісної 

взаємодії. 

59. Обґрунтуйте значення ефектів «ореолу», «першого враження» та «новизни» 

у міжособистісному спілкуванні. 

60. Дайте характеристику розуміючого слухання. Назвіть основні типи слухачів. 

61. Дайте характеристику моди як соціально-психологічного явища. 

62. Дайте загальну характеристику лідерства як феномена психологічної влади у 

групі. 

63. Розкрийте значення групових норм, санкцій і групових очікувань у процесі 

формування малої соціальної групи. 

64. Назвіть основні стратегії вирішення конфлікту. 

65. Назвіть позитивні і негативні функції конфлікту. 

66. Ефект соціальності та його виявлення у психічних феноменах.   

67. Дайте визначення поняття «соціальна група». Назвіть класифікацію груп. 

68. Назвіть основні ознаки соціальної групи. 

69. Розкрийте структуру малої соціальної групи. 

70. Дайте психологічну характеристику великої соціальної групи. 

71. Натовп як різновид соціальних груп і як форма масової поведінки людей. 

72. Натовп як соціально-психологічний феномен. Специфіка поведінки людини 

у натовпу. 

73. Методологія та методи дослідження в соціальній психології.  

74. Напрямки та підходи у дослідженні політичної соціалізації. 

75. Проаналізуйте думки Фрейда про психологію мас. 

76. Назвіть загальні особливості теорій, які отримали назву «психології народів і 

мас». 

77. Опишіть соціальні умови, в яких виникла «психологія народів і мас». 

78. Яку поведінку провокує фізична анонімність? Покажіть зв'язок фізичної 

анонімності з асоціальною поведінкою. 

79. Розкрийте механізми влади і підкорення у групі. Назвіть основні форми 

влади. 

80. Розкрийте суть механізму каузальної атрибуції. 

81. Розкрийте суть конформізму як соціально-психологічного явища у групі. 

82. Назвіть основні механізми стабілізації в групі. 

83. Головні підходи до вивчення малих груп у соціально-психологічній науці.  

84. Соціально-психологічні дослідження динаміки малих груп. 

85. Розкрийте зв'язок соціальної психології та соціології. 

86. методи соціальної психології. 

87. Назвіть Проаналізуйте основні основні галузі соціальної психології. 

88. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки соціальної психології. 

89. Опишіть поетапно механізм соціальної перцепції  

90. Інформаційно-комунікативні процеси маніпулятивного впливу. 

91.  Проблема інформаційно-психологічної безпеки особистості  

92. Поняття "маніпуляція"( таємного примусу особистості ).Технології таємного 



примусу особистості  

93. Сім основних прийомів інформаційно-психологічного впливу або "абетка 

пропаганди"  

94. Характеристика поняття «маніпуляція».Походження і розвиток поняття 

«маніпуляція»  

95. Основні позиції розгляду міжособистісних маніпуляцій  

96. Методи протидії міжособистісним маніпуляціям  

97. Специфіка входження особистості у систему соціальних взаємодій. Техніка, 

алгоритм входження. 

98. Структура і прояви міжособистісних відносин.  

99. Мотиви соціальної поведінки. Механізми прояву. Приклади. 

100. Особливості соціальної дезадаптації  у військовослужбовців. 

101.Психопрофілактика соціальної дезадаптації в учасників бойових дій. 

Склав: доцент Сулятицький І.В. 
 


