
Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ 

Оглядово-установча лекція на тему:  Вступ до соціальної психології. 

Соціальна психологія як наука. ( 2 год) 

Основні навчальні категорії до теми: соціальна психологія, «психологія 

народів»,  психоаналітичний, когнітивний, біхевіористичний, гуманістичний 

напрями соціальної психології. 

Мета: навчальна – познайомити студентів з загальною теорією соціальної 

психології; дидактична – сформувати орієнтовну базу для подальшого засвоєння 

навчального матеріалу з курсу; виховна – формувати у студентів професійні та 

методичні компетенції; виховувати інтерес та зацікавленість дисципліною, 

прагнення отримувати нові знання самостійно. 

Методи:   діалогічний, наочний. 

Дидактичні засоби навчання: словесні 

Обсяг навчального часу: 2 години. 

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний комплекс, лазерна указка 

Наочні засоби: схеми, плакати. 

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Основи консультування, Загальна 

психологія, Психологія соціальної роботи.  

І. Організаційна частина заняття (повідомлення теми, мети, підготовка презентації) 

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань заняття. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня знань: 

актуалізація опорних знань студентів і контроль вихідного рівня знань здійснюють 

в ході навчально-виховного процесу щодо формування у студентів інтересу до 

дисципліни «Соціальна психологія». 

ІV. Мотивація навчальної діяльності студента: 

Активізація навчальної діяльності студентів, що сприятиме формуванню бажання 

освоїти навчальний матеріал, виникненню інтересу до процесу навчання.  

 

                                                План лекції (навчальні питання) 

1.Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання.  

2. Предмет і завдання соціальної психології.  

3. Формування і розвиток соціально-психологічних знань.  

4. Розвиток соціальної психології за кордоном. Основні теоретичні напрями 

західної соціальної психології.  

 

 

V. Основний зміст лекційного матеріалу: 

Тема, яка пропонується для розгляду, є надзвичайно актуальною і важливою, 

оскільки вивчення основних етапів становлення науки соціальна психологія 

відкриває перед ними новий соціальний  світ. 

 



 

Вступне слово викладача:  

     Соціальна психологія досліджує особливості взаємозв’язків людини з 

різноманітними суб’єктами соціального середовища, допомагає їй глибше пізнати 

себе, своє соціальне оточення, ефективно взаємодіяти з ним. Цьому сприяє 

властивий людині соціально-психологічний тип мислення, певний спосіб 

сприймання і тлумачення подій, явищ, станів, які вона може спостерігати як у 

собі, так і в соціумі.  

     Переходимо з вами до першого проблемного питання першої лекції.  

Матеріали до лекції. 

1.Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання.  

       Соціальна психологія як відносно молода наука сформувалася на межі 

психології та соціології. Однак вона є не взаємодією двох методів дослідження чи 

механічним зближенням цих систем, а самобутньою наукою як за проблематикою, 

так і за логікою її дослідження.  

Соціальна психологія – наука про взаємозв’язок соціального і психічного, їх 

взаємодію, взаємозалежність, взаємовпливи на рівні окремої людини, спільності; 

про соціально-психологічні явища, які виникають у процесі соціальної взаємодії і 

характеризують індивіда і групу; галузь психології, що вивчає психічні процеси, 

психічні стани та властивості індивідів у зв’язку з належністю їх до певних 

соціальних систем, а також психічні явища, які виникають у процесі взаємодії між 

людьми в групах, характеристики різних груп, а також особливості проявів 

особистості.  

   Коло об’єктів  соціальної психології як науки доволі широке та різноманітне, що і 

визначає структуру соціально-психологічного знання.  

      Структура соціальної психології . Як навчальний курс соціальна психологія 

охоплює такі розділи:  

1) науково-методологічний. Розкриває місце і роль соціальної психології в 

системі наукового знання ( її предмет, завдання, функції, категорії, методологічні 

основи та методи, питання еволюції соціально-психологічного знання); 

2) соціально-психологічні проблеми особистості. Вивчає особистість як суб’єкт 

соціальної взаємодії та спілкування, психічне відображення особистістю 

соціальних явищ у структурі групових відносин; 

3) соціально-психологічна характеристика спілкування. Містить соціально-

психологічні знання про спілкування, його види, рівні та функції, психологічні 

способи впливу в процесі спілкування; 

4) соціальна психологія груп і між групової взаємодії. Висвітлює соціально-

психологічні знання про комунікативний потенціал учасників взаємодії, про 

закономірності поширення суспільних інтересів, настроїв, моди, про психічний 

склад групи, нації.  

5) особливості прикладної  соціальної психології. Йдеться про закономірності 

становлення соціально-психологічної реальності в конкретних сферах 

життєдіяльності індивіда та групи; соціальну психологію виробництва, соціальну 

психологію управління та ін. 



Функції соціальної психології. Як самостійна галузь знання, соціальна 

психологія реалізує усі функції, властиві психологічній науці: 

- теоретико-пізнавальну; 

- комунікативну; 

- гуманістичну; 

- прогностичну; 

- прикладну 

Теоретико-пізнавальна функція  передбачає повне і конкретне пізнання 

соціально-психологічної реальності, її структури, механізмів розвитку та 

функціонування з позицій інтересів людини та групи; 

Комунікативна функція реалізується як систематизація знань з проблем 

сприймання, передавання інформації, взаємодії і взаємовпливу людей. 

Гуманістична функція полягає в дотриманні норм етики і моралі щодо індивіда, 

в захисті соціальних спільностей, відтворенні й передаванні соціального досвіду. 

Прогностична функція передбачає формування соціально-психологічних 

прогнозів щодо співвідношення індивідуального і соціального, суб’єктивного 

відображення об’єктивної реальності.  

Зміст прикладної функції полягає у з’ясуванні на основі теоретичного й 

емпіричного аналізів закономірностей становлення соціально-психологічної 

реальності форм існування та способів функціонування ціннісного ставлення 

індивіда до соціальної дійсності. 

Взаємозв’язок соціальної психології з іншими галузями знання.  

Значущість зав’язків із психологією зумовлена тим, що соціальна психологія 

суттєво змінила зміст свого предмета, розглядаючи вже психічне як продукт 

соціально-історичного розвитку людини і суспільства. Взаємозв’язок соціальної 

психології із соціологією виник на початку 20 століття з використанням 

психологічних даних під час аналізу соціальних структур і відносин. Це яскраво 

виявилось у мікросоціології, яка найбільше уваги в поясненні соціальних явищ 

приділяє мотивам і смислам поведінки, міжособистісним взаєминам. У цьому 

контексті психологія і соціологія, розв’язуючи кожна свої завдання, утворюють 

нову дисципліну – соціальну психологію. Багато спільних особливостей мають 

соціальна психологія та психологія особистості, що вивчає закономірності 

формування людини як суб’єкта життєдіяльності, механізми інтегрування всіх 

психічних процесів і властивостей індивіда у системну якість. Соціальна 

психологія, зосереджуючись на індивіді чи групі людей, переймається тим, як 

соціум впливає на людину, спільноту, як соціальні ситуації змінюють поведінку 

особистості, чим зумовлене формування конформних чи незалежних, агресивних 

чи альтруїстичних індивідів, що визначає масову поведінку і явища групової 

динаміки. Актуальним є зв'язок соціальної психології з акмеологією – галуззю 

психологічної науки, яка вивчає закономірності та механізми розвитку людини на 

щаблі зрілості, досягнення нею високого рівня. Традиційно акмеологія розглядає 

закономірності та механізми розвитку людини на стадії її зрілості. Інтенсифікація 

міжнародних економічних, культурних відносин актуалізує взаємодію соціальної 

психології з етнопсихологією. Для соціальної психології та етнопсихології, яка 

вивчає етнічні особливості психіки людей, національний характер, закономірності 



формування і функціонування національної самосвідомості, етнічних стереотипів, 

особливо цінним є пошук шляхів регуляції ділового спілкування як всередині 

етнічної групи, так і на міжнаціональному рівні.  

Ефективною є взаємодія соціальної психології з психологією управління, яка 

продукує психологічні знання про управлінську діяльність.  

2. Предмет і завдання соціальної психології. 

Предмет соціальної психології визначається питанням: «Що вивчає ця 

наука як самостійна, незалежна галузь знання?»  

Психологія і соціологія - «материнські» дисципліни по відношенню до 

соціальної психології. У той же час не можна вважати, що соціальна психологія - 

це лише частина соціології та психології.  

Самостійність даної галузі наукового знання обумовлена специфікою 

предмета дослідження, який не може бути вивчений тільки в рамках якої-небудь 

однієї науки.  

Існують кілька точок зору на те, що є предметом дослідження соціальної 

психології.  

Соціальна психологія вивчає особистість в групі, соціумі, суспільстві.  

На відміну від загальної психології, соціальна психологія досліджує не просто 

психічні процеси індивіда, а їх специфіку у зв'язку з системою соціальних 

взаємодій.  

З цієї точки зору предметом дослідження є людина серед людей. Якщо і 

розглядаються індивідуальні особливості суб'єкта, то тільки як результат 

соціального розвитку, пов'язаний з вихованням і соціалізацією.  

Людина вивчається у всьому різноманітті його соціальних зв'язків: в процесі 

особистісного розвитку протягом життя, в системі взаємодії на міжособистісному 

і формальному рівнях і т. д.  

Особлива увага приділяється становищу особи в групі, колективі.  

Соціальна психологія вивчає соціальні групи в суспільстві. Це перш за все 

психологічні характеристики груп, проблеми внутрішньогрупової динаміки, 

внутрішньогрупових відносин, міжгрупових відносин і т. д.  

Соціальна група розглядається як функціональна одиниця, що має 

інтегральні психологічні характеристики, такі як груповий розум, групова воля, 

групове рішення і ін  

Створюються різноманітні типології соціальних груп, виділяється все більша 

кількість критеріїв для аналізу. Група розглядається як унікальна цілісність, яка 

не може бути зрозуміла тільки на підставі вивчення суб'єктів, її складових.  

Група є щось більше, ніж сукупність членів. Вона має власні характеристики, 

що існують незалежно від індивідуальних особливостей входять до її складу 

суб'єктів.  

Соціальна психологія вивчає соціальну психіку, або масовидність 

явища психіки.  

Виділяються різні явища, що відповідають цьому поняттю: психологія класів, 

соціальних верств, масових настроїв, стереотипів і установок; громадську думку 

і психологічний клімат, масові дії та групові емоційні стани.  

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8


Вивчається соціально-психологічний аспект традицій, моралі, традицій і т. д. 

Досліджуються психологічні основи унікальних семіотичних систем, 

створюваних людством протягом століть.  

Більшість сучасних соціальних психологів вважають, що соціальна 

психологія вивчає і особистість, і групи, і соціальну психіку, але в певному 

контексті.  

У цьому процесі виокремлюють такі періоди: 

1. Накопичення соціально-психологічних знань у сфері суспільних і 

природничих наук ( з давніх часів і до середини 18 століття); 

2. Виокремлення соціальної психології із соціології і психології та формування її 

як самостійної галузі знання (друга половина 19 – початок 20 століття); 

3. Оформлення соціальної психології як самостійної науки ( 20 – ті роки 20 

століття) 

       Так, американський учений Гордон-Віллард Олпорт ( 1897 – 1967) вбачав 

призначення соціальної психології у поясненні впливу реальної, уявної чи 

передбачуваної присутності інших людей на думки, почуття і поведінку 

індивідів. Такої ж позиції дотримується сучасний американський соціальний 

психолог Девід Майерс, стверджуючи, що соціальна психологія є наукою про те, 

як люди думають один про одного, як вони впливають один на одного і як 

ставляться один до одного. Принципово іншим є погляд на предмет соціальної 

психології французького вченого Сержа Московічі, який розглядає соціальну 

психологію як науку про групи та індивіди, які створюють свою реальність. 

Тривалий час не було єдності у поглядах на предмет соціальної психології і в 

колишньому Радянському Союзі, наприклад, російський психолог, засновник і 

директор Московського психологічного інституту Георгій Челпанов ( 1862 – 

1936) пропонував розмежувати психологічну науку на соціальну психологію і 

власне психологію. Не погоджуючись з  таким підходом, відомий фізіолог, 

засновник рефлексології Володимир Бехтерєв (1857 – 1927) у своїй 

фундаментальній праці « Колективна рефлексологія» стверджував, що 

предметом соціальної психології є вивчення діяльності учасників зборів у 

широкому розумінні цього слова.  

      У 50 – 60-ті роки 20 століття було розгорнуто ще одну дискусію, у процесі 

якої викристалізувалися три підходи у поглядах на предмет соціальної 

психології. Вчені – соціологи тлумачили соціальну психологію як науку про 

«масові видні явища психіки». Представники психологічного підходу вважали 

предметом досліджень соціальної психології особистість. Третій підхід полягав у 

намаганнях синтезувати обидва попередні, спираючись на баченні соціальної 

психології як науки, що вивчає і масові психічні процеси, і стан особистості у 

групі.  

Соціальний психолог Г. М. Андрєєва визначила предмет соціальної 

психології наступним чином: соціальна психологія вивчає закономірності 

поведінки, діяльності та спілкування людей, зумовлені їх включенням в 

соціальні групи, а також психологічні характеристики самих цих груп.  



У рамках соціальної психології можна виділити кілька психологічних шкіл, 

це: функціоналізм, біхевіоризм, гуманістична психологія, когнітивізм та 

интеракционизм.  

Функціоналізм (або функціональна психологія) виник під впливом 

еволюційної теорії в біології Ч. Дарвіна і еволюційної теорії соціального 

дарвінізму Г. Спенсера.  

Г. Спенсер вважав, що основним законом соціального розвитку є закон 

виживання найбільш пристосованих товариств і соціальних груп.  

Представники функціоналізму (Д. Дьюї, Д. Енджелл, Г. Керр та ін) вивчали 

людей і соціальні групи з точки зору їх соціальної адаптації - пристосування до 

складних умов життя.  

Головна соціально-психологічна проблема функціоналізму - проблема 

найбільш оптимальних умов соціальної адаптації суб'єктів суспільного життя.  

Біхевіоризм (пізніше необихевиоризм) - поведінкова психологія, що 

вивчає проблеми закономірностей поведінки людини і тварини (І. В. Павлов, В. 

М. Бехтерєв, Д. Уотсон, Б. Скіннер та ін.)  

Поведінка розглядалося як об'єктивна, спостережувана реальність, яку можна 

досліджувати в експериментальних умовах.  

Центральна проблема біхевіоризму - проблема навчання, тобто придбання 

індивідуального досвіду за допомогою проб і помилок.  

Виділено чотири закони навчання: закон ефекту, закон вправи, закон 

готовності і закон асоціативного зсуву.  

Психоаналітичне напрям пов'язаний з ім'ям З. Фрейда. Досліджував 

проблеми несвідомих, ірраціональних процесів в особистості й у її поведінці.  

Він вважав, що центральною рушійною силою людини виступає сукупність 

потягів.  

Деякі з аспектів даного напрямку отримали розвиток в роботах К. Юнга і 

А. Адлера.  

Соціально-психологічні проблеми напрямки: конфлікт людини і 

суспільства, що виявляється в зіткненні потягів людини з соціальними 

заборонами; проблема джерел соціальної активності особистості.  

Гуманістична психологія (Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс та ін) 

досліджувала людини як повноцінно розвивається особистість, яка прагне 

реалізувати свої потенційні можливості і досягти самоактуалізації, 

особистісного зростання.  

У кожному нормальному людині закладена тенденція до самовираження та 

самореалізації.  

Когнитивизм трактує соціальну поведінку людини як сукупність 

переважно пізнавальних процесів і робить акцент на процесі пізнання людиною 

світу, осягненні їм сутності явищ за допомогою основних когнітивних 

психічних процесів (пам'яті, уваги і т. д.).  

Проблема когнітівізма - прийняття рішень людиною. Представники 

когнітивної школи (Ж. Піаже, Дж. Брунер, Р. Аткінсон та ін) звертали 

особливу увагу на знання людини і способи його формування.  
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Интеракционизм (пізніше символічний інтеракціонізм) досліджував 

проблеми соціального аспекту взаємодії між людьми в процесі діяльності та 

спілкування.  

Основна ідея интеракционизма: особистість завжди соціальна і не може 

формуватися поза суспільством.  

Особливе значення надавалося комунікації як обміну символами та 

вироблення єдиних значень і смислів.  

Більшість психологічних шкіл можна розмежувати лише з відомою 

часткою умовності, оскільки всі вони досліджують людини в групі, суспільстві, 

світі.  

Предмет соціальної психології – вивчення закономірностей і механізмів 

виникнення, функціонування і вияву реальності, яка формується у процесі 

суб’єктивного відображення людиною об’єктивних соціальних відносин і 

соціальних спільностей.  

Ознаки соціальної психології. 

- особистісні механізми регуляції соціального процесу; 

- ціннісне ставлення індивіда до соціального, що дає змогу пояснити поведінку 

людини в соціальному середовищі, конкретній групі; як її поведінка, що 

виникла в результаті суб’єктивного відтворення індивідом об’єктивного світу; 

- соціально-психологічні чинники, які визначають розвиток активності 

особистості та групи; 

- соціальні спільності, масові явища, які впливають на людину та її поведінку. 

Завдання соціальної психології: 

-розв’язання загальних наукових проблем, пов’язаних із формуванням знань 

про соціально-психологічну реальність, поясненням процесу суб’єктивного 

відображення об’єктивної дійсності, розробленням соціально-психологічних 

концепцій про взаємодію між людьми та соціальними спільностями, 

методологію, методи, способи соціально-психологічних досліджень; 

-вивчення проблем, пов’язаних зі змінами соціально-психологічної 

реальності, аналізом шляхів і засобів впливу на механізми її становлення, 

розвитку та функціонування; 

-теоретичне осмислення місця і ролі людини, що розвивається у суспільстві, 

але також змінюється; виявлення конкретних соціально-психологічних 

характеристик особистості, найпоширеніших її соціально-психологічних 

типів, комунікативних програм поведінки; 

-дослідження відносин і спілкування, у тому числі в екстремальних і 

конфліктних умовах, а також у зв’язку з утвердженням у соціумі нової 

системи цінностей і форм власності; 

- вироблення теоретичних основ соціально-психологічної діагностики, 

консультування та надання психологічної допомоги.  

3. Формування і розвиток соціально-психологічних знань.  

Соціальна психологія як самостійна галузь наукового знання почала 

формуватися в кінці xix ст., Хоча саме поняття стало широко вживатися тільки 

після 1908 Деякі питання соціального психології були поставлені давно в рамках 
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філософії і носили характер осмислення особливостей взаємини людини і 

суспільства.  

Однак дослідження власне соціально-психологічних наукових проблем 

почалося в XIX ст., Коли соціологи, психологи, філософи, літературознавці, 

етнографи, медики стали аналізувати психологічні феномени великих соціальних 

груп і особливості психічних процесів і поведінки людини залежно від впливу 

навколишніх людей.  

Поставлені проблеми важко було вивчати тільки в рамках існуючих тоді 

наук. Необхідна була інтеграція соціології та психології, оскільки психологія 

досліджує психіку людини, а соціологія - суспільство.  

Основні етапи розвитку соціальної психології як науки.  

Перший етап - становлення соціальної психології як науки (з середини xix ст. 

По 1908 р.). Визначаються предмет вивчення і основні проблеми.  

Видаються перші фундаментальні роботи з основних питань соціальної 

психології.  

На цьому етапі рішення і теоретичний аналіз соціально-психологічних 

проблем привертають увагу фахівців різного профілю: психологів, соціологів, 

філософів, літературознавців, етнографів і т. д.  

Більшість робіт з соціальної психології було видано в перший період розвитку 

даної науки.  

Другий етап (до середини 40-х рр.. Xx ст.) Характеризується появою 

наукових соціально-психологічних шкіл, орієнтованих як на розробку 

фундаментальної теорії, так і на прикладні аспекти дослідження.  

Один з найбільш впливових соціальних психологів цього періоду –  

К. Левін, творець теорії групової динаміки. Він досліджував проблеми 

соціальних факторів волі як цілеспрямованої поведінки; соціальної психології 

малих груп, лідерства, особистості в групі і т. д. Було проведено велику кількість 

експериментальних робіт і одночасно розроблялися фундаментальні теорії, які не 

втратили своєї актуальності в наш час.  

Третій етап (з середини 1940-х рр.. До наших днів). Він пов'язаний з 

вирішенням практичних завдань, роботою на соціальне замовлення. 

Експериментальна психологія продовжує свій розвиток, фундаментальні 

теоретичні розробки відступають на другий план.  

Соціальна психологія знаходить широку популярність, вводиться в 

загальноосвітні вузівські програми і є одним з обов'язкових предметів вивчення 

для фахівців різних профілів.  

Така пильна увага до соціально-психологічних питань викликано потребами 

вдосконалення і стабілізації суспільних відносин на всіх рівнях соціальної 

стратифікації.  

Розробляються так звані малі теорії, що мають конкретне прикладне значення: 

соціально-психологічні особливості керівництва дитячої групою, психологія 

бізнесу, психологія реклами, психологія формування громадської думки та ін 

Поєднання слів «соціальна психологія» вказує на специфічне місце, яке займає ця 

дисципліна в системі наукового знання.  
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Виникнувши на стику наук психології та соціології, соціальна психологія досі 

зберігає особливий статус. Це призводить до того, що кожна з «батьківських» 

дисциплін включає її в себе в якості складової частини. Така неоднозначність 

положення дисципліни має багато причин. Одна з них - об'єктивне існування 

такого класу фактів життя, які самі по собі можуть бути досліджені лише за 

допомогою об'єднаних зусиль двох наук: психології та соціології.  

Іншою причиною подвійного положення соціальної психології є сама історія 

становлення цієї дисципліни, яка визрівала в надрах одночасно і психологічного, і 

соціологічного знання, народилася «на перехресті» двох наук.  

Все це створює труднощі як у визначенні предмета соціальної психології, так і 

у виявленні кола її проблем.  

Потреби практики суспільного розвитку диктують необхідність дослідження 

прикордонних проблем.  

Запити на соціально психологічні дослідження в умовах сучасного етапу 

розвитку суспільства надходять з усіх сфер суспільного життя, особливо у зв'язку з 

тим, що в кожній з них сьогодні відбуваються радикальні зміни.  

Такі запити слідують з області промислового виробництва, різних сфер 

виховання, системи масової інформації, області демографічної політики, спорту, 

сфери обслуговування і т. д.  

Все це стимулює інтенсивний розвиток соціальної психології на сучасному 

етапі. Необхідність цього посилюється двома обставинами.  

По-перше, тим, що в історії існування радянської соціальної психології як 

самостійної науки був досить тривала перерва і новий етап пожвавлення соціально-

психологічних досліджень почався лише в кінці 1950-х - початку 1960-х рр..  

По-друге, соціальна психологія по суті є наукою, що стоїть дуже близько до 

соціальних і політичних проблем, а тому можливе використання її результатів 

різними суспільними силами.  

Для соціальної психології актуально одночасне вирішення двох завдань: 

вироблення практичних рекомендацій, отриманих в ході прикладних досліджень, 

необхідних практиці; «добудовування» свого власного будинку як цілісної системи 

наукового знання з уточненням свого предмета, розробкою спеціальних теорій і 

спеціальної методології досліджень.  

Приступаючи до вирішення цих завдань, необхідно окреслити коло проблем 

соціальної психології, щоб строгіше визначити завдання, які можуть бути 

вирішені засобами цієї дисципліни.  

Необхідно виділення з психологічної проблематики питань, які відносяться 

до компетенції саме соціальної психології.  

Оскільки психологічна наука в нашій країні у визначенні свого предмета 

виходить з принципу діяльності, можна умовно позначити специфіку соціальної 

психології як вивчення закономірностей поведінки та діяльності людей, 

обумовлених включенням їх у соціальні групи, а також психологічних 

характеристик самих цих груп.  

        Виникнення соціальної психології передувала сукупність певних історичних, 

соціокультурних, наукових, психологічних передмов, великий інтерес мислителів 

усіх часів до соціальної життєдіяльності людини. Соціальна психологія закорінена 



в давніх філософських вчених Єгипту, Індії, Китаю, Греції, Риму та інших країн, 

котрі зосереджувалися на пізнанні спільної життєдіяльності людей. Найчастіше ці 

вчення формулювали правила взаємодії людини з іншими людьми, етичні системи 

норм поведінки, співіднесені із загальним законом, який не залежить від волі 

людей.  (наприклад, Дао – закон правильного перебігу подій). Так великий 

китайський філософ Конфуцій ( 551 – 479 до н.е) намагалися розв’язати цю 

проблему етико-психологічною спрямованістю відносин індивіда й суспільства, 

стверджуючи, що людина повинна внутрішньо самовдосконалюватись, долаючи 

вплив спільнот, у яких вона живе. На думку давньогрецького мислителя Платона ( 

428 – 347 до н.е), аристократичний стиль взаємодії людини й суспільства є 

найкращим, якщо суспільство забезпечує задоволення природних потреб 

особистості та зумовлює її розвиток. Його співвітчизник і учень Аристотель ( 384 – 

322 до н.е) ь був принциповим противником диктаторського стилю у відносинах 

індивіда й суспільства. Арістотель і Платон започаткували дві різні традиції 

соціальної думки, які пізніше стали називатися підходом, центрованим на соціумі, і 

підходом, центрованим на особистості.  

        Італійський мислитель Ніколо Макіавеллі ( 1469 – 1527) та англійський 

філософ, політичний діяч Нової доби Томас Гоббс (1588 – 1678) одними з 

перших звернули увагу на політичну, тобто соціальну психологію. Їх вважають 

представниками песимістичної точки зору на природу людини. Вчення 

Н.Макіавеллі ґрунтується на знанні складної і суперечливої, на його думку, 

природи людини, основу якої становить природний егоїзм. За твердженнями 

вченого, людина не здатна позбутися схильностей  до вбивства, неправди, 

віроломства. Матеріальний інтерес є універсальним чинником її взаємодії з 

соціумом. Саме з таких дій складаються людські відносини. За Макіавеллі, 

можна виправдати будь-яку поведінку, спрямовану на забезпечення або 

посилення особистої влади. Взаємини між самодержавцем і підданими засновані 

на почутті страху або любові. У трактаті «Державець» він аналізує концепцію 

людини, головним стимулом поведінки якої є інтерес, дає поради щодо 

маніпуляції людьми. Визначаючи рушійні сили людської поведінки Т. Гоббс 

обстоював думку про те, що від природи людина є егоїстичною, а її взаємини з 

іншими характеризуються формулою «людина людині – ворог», «боротьба всіх 

проти всіх». Тому тільки розвиток держави може захистити людей від взаємного 

знищення. Отже, щоб соціальне буття індивіда у груп та з групою було 

ефективним і мирним, потрібно укласти «суспільний договір» задля власної 

вигоди, який означає утворення державної влади. Проблемами соціально-

політичного і соціально-психологічного життя людей переймався англійський 

філософ епохи раннього Просвітництва Джон Локк (1632 – 1704), який вірив у 

те, що кожна людина наділена певними природними правами: правом на життя, 

на особисту свободу, власність. Його погляди на суспільні відносини спираються 

на індивідуалістичне розуміння людської природи, згідно з яким люди 

керуються у своїй діяльності лише власними інтересами, прагнучі їх 

задовольнити. Англійський філософ Ієремія Бентам (1748 – 1832), підтримуючи 

тезу Т. Гоббса про те, що людина прагне задоволення й уникнення страждань, 

головним принципом поведінки індивіда вважав  оцінку всіх явищ за критерієм 



їх корисності для нього. Задоволення інтересів, на його думку є найважливішим 

засобом досягнення щастя для найбільшої кількості людей. Українська 

філософська думка також не оминула проблеми взаємовпливу людей, їхніх 

традицій, звичаїв, ролі людини у розбудові суспільства. Над осмисленням 

проблем взаємодії людей у різних спільнотах працювали вчені Києво-

Могилянської академії Стефан Яворський (1658 – 1722), Феофан Прокопович 

(1687 – 1736), Георгій Кониський (1717 – 1795). На думку філософа – 

просвітника Григорія Сковороди (1722 – 1794), до ідеального суспільства можна 

пройти через самовиховання, мораль, творчу працю, усвідомивши, що 

запорукою щастя є самопізнання, виявлення своїх здібностей і природних 

нахилів. На цих засадах він радив вибудовувати взаємини у суспільстві. 

Важливим для розуміння проблеми співвідношення індивідуального і 

соціального, пізнання сутності людини, її психології, місця у суспільному житті 

та в иситемі міжособистісних відносин є соціальні висновки Г.Сковороди, які 

грунтувалися на ідеї «сродної праці»: природа визначила людині її «сродність» - 

природний нахил до певного виду діяльності; щасливою людина буде тоді, коли 

її задатки відповідатимуть обраній сфері діяльності; суспільні негаразди і 

нещастя є наслідком того, що люди беруться не за свою справу, хапаються за 

працю, до якої «не лежить серце», немає здібностей і нахилів. Учений-

просвітник відстоював рівність взаємин між людьми незалежно від їх 

соціального становища.  

         Зародження соціології пов’язують з ім’ям французького філософа Огюста 

Конта (1798 – 1857) – родоначальника позитивістської філософії і 

позитивістської соціології, спрямованих на вивільнення науки від абстрактної 

філософії і теології. Конт заявив про свій намір створити «систему позитивної 

моралі», маючи на увазі, по суті, соціальну психологію. Здійснити цей замисел 

він не встиг, однак зауважив, що людина може одночасно впливати на 

суспільство і сама формуватися під його впливом. На його думку, психіка 

людини розвивається тільки в суспільстві, тому її завжди  слід розглядати в 

соціальному оточенні. Позитивізм вимагає, щоб при вивченні поведінки людини 

і явищ суспільного життя використовували той самий науковий підхід, що й при 

вивченні природного світу. Попри певну обмеженість такого підходу, О.Конт 

обґрунтував емпіричний напрям у галузі соціальних наук.  

      Засновник французької соціологічної школи Еміль Дюркгейм (1858 – 

1917) дотримувався погляду, що соціальні факти є зовнішніми стосовно 

індивідуальної свідомості і не залежать від неї. Саме тому «колективні 

уявлення» кожної спільноти існують самі по собі. І хоча ці уявлення можуть 

виникати у процесі взаємодії індивідів, їхні  характеристики будуть відрізнятися 

від параметрів індивідуальних уявлень і не залежатимуть від них.  

       Значний вплив на розвиток соціально-психологічної думки справили праці 

англійського основоположника теорії еволюції Чарльза Дарвіна (1809 – 1882). 

Згідно з його принципом природного відбору у боротьбі за існування виживають 

найпристосованініші особи. Людина має розвинуту здатність фізичної, 

соціальної, розумової адаптації до постійно змінюваного середовища, частина 

якого є соціальною (плем’я, група). Тому вияв емоцій під час спілкування має 



соціальну функцію. Приписуючи людині природну агресивність, Дарвін 

визнавав роль соціальних впливів у формуванні її моральних якостей. 

Використання його послідовниками теорії еволюції для пояснення соціальних та 

соціально-психологічних явищ дало поштовх розвитку соціального дарвінізму, 

який зосереджувався на «боротьбі за існування» засобами міжособистісних і між 

групових конфліктів. 

       Засновником соціального дарвінізму вважають англійського філософа і 

соціолога Герберта Спенсера (1820 – 1903), який використав дарвінізм для 

доведення переваг одних соціальних груп над іншими, виправдовуючи війни, 

політику колоніалізму і будь-якої  дії, спрямовані на конкуренцію чи конфлікт. З 

точки зору французького соціолога і юриста Габріеля Трада (1843 – 1904), 

елементарний соціальний факт міститься не в одному розумі, а в кількох, що 

повинно вивчатися інтерментальною психологією. Його модель соціального 

передбачала стосунки двох індивідів, із яких один наслідує іншого. Виходячи з 

неї, вчений розвинув концепцію масового суспільства («Закони наслідування»). 

Він був переконаний, що суспільство є продуктом взаємодії індивідів. 

Аналізуючи різні форми соціальної взаємодії, доводив, що їх основу утворює 

асиміляція індивідом установок, вірувань, почуттів інших людей. Засобом 

подолання різноманітних суперечностей між індивідом і реальністю Г. Тард 

вважав наслідування, тобто процес повторення різних форм соціального буття. У 

США родоначальником психологічного напряму в соціології вважають Лестера 

– Франка Уорда (1841 – 1913), який проголосив інтелект рушійною силою 

історичного розвитку. На його думку, впливи індивіда і суспільства обов’язково 

є обопільними. Цікавим є його аналіз відмінностей між людиною і твариною 

(людина змінює умови свого життя, а тварина пристосовується до них). 

              У Росії соціальна психологія зосереджувалась під впливом марксизму. 

Соціально-психологічні ідеї пропагували представники психологічної школи в 

соціології Микола Михайловський (1842 – 1904) і Микола Кареєв ( 1850 – 1931). 

Так М. Михайловський, наголошуючи на вирішальній ролі соціально-

психологічного чинника в історичному процесі, дієвими силами вважав героїв  і 

натовп. За його міркуваннями герої повинні керувати натовпом, його почуттями, 

інстинктами тощо. В історії соціологічної думки Росії М. Кареєв відомий як 

прихильник поєднання теоретичної соціології з філософією та психологією, в 

тому числі й соціальною психологією. Він неодноразово наголошував на 

важливій ролі психології у поясненні суспільних явищ, адже вони є продуктом 

діяльності людей, у результаті якої реалізуються почуття, воля, уявлення, 

інтуїція, спосіб мислення. Суспільство він сприймав як систему психічних і 

практичних взаємодій між людьми і вважав, що з таких позицій потрібно 

осмислювати взаємини особистості та суспільства, розподіл праці, обмін 

почуттями й продуктами людської діяльності, систему політичної влади тощо. 

Засновниками концепції «психологія народів» були німецькі філософ Моріц 

Лацирус (1824 – 1903), мовознавець Герман Штейнтель (1823 – 1893) та 

психолог і мовознавець Вільгельм Вундт (1832 – 1920). Так В. Вундт 

стверджував, що душа має надіндивідуальну цілісність, яка й становить народ, 



націю. Душа конкретної людини є лише частиною народної душі, психологія 

якої виражена у мові, традиціях, звичаях, релігії, фольклорі, міфах.  

      Представниками концепції «психологія мас» є французькі соціологи Гюстав 

Лебон (1841 – 1931) та Г. Тард італійський юрист Сципіон Сігеле (1868 – 1913). 

Зокрема, Г. Лебон доводив, що на зміну ери еліти приходить масове суспільство, 

яке він ототожнював з натовпом. Лебон виокремлював такі головні ознаки маси 

(в його розумінні  - натовпу): втрата відповідальності, знеосібненість інтелекту, 

домінування почуттів над розумом. Масове суспільство соціолог характеризував 

як сліпу, руйнівну силу, де індивіди втрачають почуття відповідальності, 

потрапляють у владу догматизму, нетерпимості, всемогутності, тому що ними 

керує закон «духовної єдності народу».  

     Неабиякий вплив на розвиток соціальної психології, зокрема на 

дослідження психології мас, мали погляди відомого австрійського лікаря, 

психолога Зигмунда Фрейда (1856 – 1939), психоаналітична теорія якого дала 

змогу по-новому сприйняти соціально-психологічні феномени. З. Фрейд вважав, 

що інстинктивні імпульси людини вступають у конфлікт з інтересами 

суспільства. Тому всі інстинкти він поділяв на дві групи: інстинкти спрямовані 

на збереження життя (сексуальні) та інстинкти смерті (деструктивні), що 

руйнують життя. Суспільство розглядав як ворожу людині  силу, яка придушує її 

інстинктивні імпульси, що призводять до фрустрації.  

        Прагнення з’ясувати соціальні явища та процеси за допомогою вроджених 

інстинктів виражала теорія інстинктів соціальної поведінки, обґрунтована 

англоамериканським психологом Вільямом Мак-Дугаллом (1871 – 1938) та його 

послідовниками. У книзі «Вступ до соціальної психології» Мак-Дугалл 

стверджував, що причиною соціальної поведінки людини є інстинкти 

(«схильності», «прагнення»). Особлива роль при цьому належить «стадному 

інстинкту», що утримує людей у спільноті і є основою більшості соціальних 

інстинктів.  

4. Розвиток соціальної психології за рубежем. Основні теоретичні 

напрями західної соціальної психології.  

           У становленні та розвитку зарубіжної соціальної психології визначають 

такі етапи: 

-зародження соціально-психологічних ідей у надрах суспільних і 

природничих наук; 

- відмежування соціальної психології від філософії, соціології, психології та 

оформлення її як самостійної галузі знання ( кінець 19 – початок 20 століття); 

- експериментальний період ( до 60-х років 20 століття); 

- формування і розвиток основних напрямів сучасної соціальної психології.  

Перейдемо з вами до розгляду першого етапу.  

1.Зародження соціально-психологічних ідей у надрах суспільних і 

природничих наук. Йому сприяв розвиток суспільних і природничих наук 

(зокрема філософії, історії, соціології, теорії еволюцій, психології), які 

підготували підґрунтя для оформлення соціальної психології як самостійної 

галузі знання.  



2.Відмежування соціальної психології від філософії, соціології, психології та 

оформлення її як самостійної галузі знання ( кінець 19 – початок 20 

століття) Цей етап розпочався обґрунтуванням перших соціально-

психологічних концепцій, розвивався у процесі створення підручників із 

соціальної психології і завершився експериментальним дослідженням соціально-

психологічних проблем.  

3. Експериментальний період ( до 60-х років 20 століття). Він невіддільний 

від теорії наукового управління, в надрах якої конкретизовано концепцію 

нормативного порядку (підпорядкування індивідуальної поведінки системі 

прийнятих у суспільстві норм) Науковим результатом Хоторнських 

експериментів стало обґрунтувань Є. Мейо поняття «соціальна людина» на 

противагу поняттю «економічна людина», яке визначало ідею теорії наукового 

управління. Якщо для «економічної людини» стимулом є фінансова винагорода, 

то для «соціальної людини» - взаємини у виробничій групі.  

4.формування і розвиток основних напрямів сучасної соціальної психології.  

Донині вона не має однієї цілісної теорії. Визначити  головні теоретичні 

орієнтації західної соціальної психології надзвичайно важко через відсутність 

критеріїв чіткої диференціації підходів.  

       На завершення лекції пропишемо таблицю для закріплення знань.  

 

До Вашої уваги таблиця до теми №1.  

            Основні теоретичні напрями західної соціальної психології.  

Теоретичний напрям Основні 

концептуальні 

положення 

Основні представники 

Психоаналіз  Наголос на джерелі 

енергії, а не на її 

спрямованості, 

прагнення завдяки 

вивченню глибинних 

процесів психіки 

пояснити причинність 

взаємодії індивіда. 

Психоаналіз не набув 

значного поширення в 

соціальній психології. 

Неофройдизм, 

спираючись на 

соціально-психологічні 

ідеї З.Фрейда і власні 

розробки, створив 

специфічну соціальну 

психологію. Його 

представники 

намагаються 

З. Фрейд, 

К. Хорні, 

Е. Фромм, 

К. Юнг 



перебороти біологізм 

класичного фройдизму 

і ввести основні його 

положення до 

соціального контексту.  

Біхевіоризм Залежність поведінки 

людини від зовнішніх 

стимулів; 

спрямованість 

пояснюється звичками; 

досвід має другорядне 

значення. Біхевіоризм 

одним з перших 

звернувся до соціально-

психологічної 

проблематики.  

Б. Скіннер, 

А. бандура, 

Н. Міллер 

Когнітивізм Вихідний принцип – 

аналіз соціальної 

поведінки з погляду 

пізнавальних процесів 

індивіда. Основне 

положення – основним 

мотивувальним 

чинником поведінки 

індивіда є потреба у 

становленні 

відповідності, 

збалансованості його 

когнітивної структури.  

К. Левін, 

Ф. Гайдер, 

Л. Фестінгер 

 

Інтеракціонізм  Аналіз людської 

поведінки на основі 

врахування 

суб’єктивного світу 

особистості, 

внутрішньої мотивації 

її дій та зовнішній 

реакції; основна увага 

приділяється 

проблемам комунікації 

за допомогою символів 

і мови, рольовій 

поведінці особистості й 

нормам, що регулюють 

соціальну взаємодію.  

 

Дж. Мід 

Є.Гофман 

М.Шериф 



 

Глосарій: 

Соціальна психологія – це наука про закономірності становлення соціально-

психологічної реальності, її структуру, механізми розвитку та 

функціонування; галузь психології, що вивчає психічні процеси, психічні 

стани та властивості індивідів у зв’язку з належністю їх до певних соціальних 

систем, а також психічні явища, які виникають у процесі взаємодії між 

людьми в групах, характеристики різних груп, а також особливості прояву 

особистості.  

Предметом соціальної психології є психічне як суб’єктивне відображення 

об’єктивного, соціального й одночасно як ціннісне відношення до нього, як 

регулятор соціального процесу, соціальної системи.  

 

 

 

 

    Підведення підсумків заняття. 

       Сьогоднішня лекція спрямовує вас шановна аудиторія на подальший 

розвиток та закріплення знань, самостійну роботу у вивчення основних етапів 

становлення і розвитку соціальної психології.  
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