
Завдання до семінарських/практичних занять 

з дисципліни «Соціальна психологія» 

 

Модуль 1. Загальна теорія та історія соціальної психології.  

                                                   Семінар 1. 

Тема: Вступ до соціальної психології. Соціальна психологія як наука. 

Предметне поле соціальної психології: історія та сучасність. 

План 

1.Поняття «соціальна психологія». Зв’язок з іншими  навчальними 

дисциплінами. 

2.Основні підходи до визначення предмета соціально-психологічної науки.  

3.Девід Майерс як родоначальник соціальної психології. Праця Девіда 

Майерса «Соціальна психологія». 

4.Обєкт, предмет, мета, завдання дисципліни «Соціальна психологія» 

5. Соціально-психологічні ідеї в працях античних мислителів і філософів 

нового часу. 

6. Перші експериментальні дослідження й оформлення соціальної психології 

в самостійну науку. 

7.Дискусії про предмет соціальної психології у вітчизняній науці. 

8. Специфіка та різноманіття соціально-психологічних феноменів. 

9. Місце соціальної психології в системі соціогуманітарних наук. 

10. Становлення соціальної психології в системі наук про людину. 

Питання для контролю: 

1.Наведіть відомі Вам визначення понять «соціальна психологія». 

2. Кого на Ваш погляд слід вважати родоначальником соціальної психології? 

Розкажіть про життя і творчість цієї людини. 

3.Визначте об’єкт, предмет, мету завдання дисципліни «Соціальна 

психологія» 

4. Поясніть, що таке «поняття», «категорія», «понятійна-категорійний 

апарат». Наведіть основні групи категорій та понять з дисципліни «Соціальна 

психологія». 

5. Порівняйте підходи різних авторів щодо виділення принципів і цінностей 

соціальної психології.  

Запитання для дискусії : 

1. Що вивчає соціальна психологія? 

2. У чому сенс історичної дискусії з приводу предмета соціальної 

психології? 

3. Назвіть основні напрямки соціальної психології? 

4. Яке ставлення соціальних психологів до постмодернізму?  

5. Яке місце займає соціальна психологія у системі наук? 



6. Якою є структура соціальної психології.   

7. Назвіть суміжні дисципліни до соціальної психології?  

8. Які завдання соціальної психології в руслі вирішення проблем суспільства? 

Практичні завдання. 

Завдання 1.  

Нижче наведені різні підходи до визначення предмета соціальної психології, 

а також тих теоретичних проблем, що вона вирішує. Спробуйте вибрати 

оптимальне, на Вашу думку, визначення й обґрунтувати свій вибір. 

1.Соціальна психологія вивчає проблеми людського спілкування в його 

міжособистісних (Я – інший) і між групових (Група – група) формах, тобто 

спілкування людей у межах мікрогруп і між самими мікрогрупами. 

2. Соціальна психологія вивчає закономірності поведінки та діяльності 

людей, обумовлені фактом їхнього включення в соціальні групи, а також 

психологічні характеристики цих груп, у тому числі великі соціальні групи 

(народи, нації, професійні групи тощо) та малі групи (колектив, родина, 

група друзів тощо). 

3.Соціальна психологія вивчає психологічні аспекти різних масових явищ 

(наслідування, зараження, чутки, паніка, мода, звичаї, традиції тощо) 

4. Предмет соціальної психології – психологічні аспекти різних форм 

суспільного життя: соціальна психологія ринкової взаємодії, соціальна 

психологія культури та мистецтва, соціальна психологія побуту тощо. 

Завдання 2.  

Визначте, у чому полягають особливості підходів психологів, соціальних 

психологів і соціологів до вивчення та аналізу перелічених нижче феноменів: 

- флеш-мобі; 

- масові акції протесту; 

- інтернет-залежність; 

- конфлікти батьків і дітей; 

- телевізійна реклама; 

- організація фанклубів; 

- влада; 

- конформізм. 

На прикладі яких інших соціальних явищ, на Вашу думку, можна 

продемонструвати специфіку підходів згаданих соці гуманітарних 

дисциплін? 

                                      Методичні вказівки 

Отримавши тематику семінарських занять, слід згадати, як часто в житті 

доводиться стикатися з соціальними проблемами суспільства.  

Готуючись до першого семінарського заняття, слід опрацювати велику 

кількість літератури довідникового характеру, шукаючи визначення 

категорій та понять дисципліни. Слід прагнути віднайти різні визначення 

одного й того самого поняття, подумати яке, на Ваш погляд, найбільш повно 



розкриває сутність даного поняття, і лише тоді записувати його у зошит. 

Лише ретельна, уважна ґрунтовна робота зі словниками дасть можливість 

зробити висновок про відмінності між достатньо близькими, хоча й 

нетотожними за змістом поняттями. Роблячи висновки, слід подумати, що 

саме може бути використано Вами у вашій майбутній професійній 

діяльності.  

       Питання до самопідготовки: 

1. Соціальна психологія як наука.  

2. Дискусії про предмет соціальної психології. 

3. Завдання соціальної психології.  

4. Структура соціальної психології.  

5. Специфіка та різноманіття соціально-психологічних феноменів. 

6.  Місце соціальної психології в системі соціогуманітарних наук. 

7. Метод спостереження.  

8. Особливості та проблеми застосування методів опитування в соціальній 

психології. 

9. Особливості методу контент-аналізу. 

10. Метод експерименту. 

Теми рефератів. 

1.Роль соціальної психології серед інших психологічних наук.  

2. Становлення вітчизняної соціальної психології. 

3. Основні напрямки зарубіжної соціальної психології 

Контроль знань за темою. 

1.Зробити схему логічного вивчення теми. 

2. Підібрати приклади психологічної ситуації до психологічних явищ, що 

розглядаються в темі. 

Основна література. 

1.Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 364 с. 

2. Арансон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. 

Психологические законы поведения человека в социуме. – СПб: Питер, 2002. 

– 560с. 

3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т.: пер. с фр. – Т.2. – М.: Мир, 1996. 

– 376с. 

4.Майерс Д. Социальная психология. – Спб: Питер. 1996. – 688с. 

5. Милгрим С. Эксперимент в социальной психологии – СПб: Питер. 2000. – 

336с. 

6.Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов к/Д.: Феникс, 1998. – 544с. 

 Додаткова література   

1Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. – К., 2006.–С.4-12. 

2.Аронсон Элиот. Общественное животное. Введение в социальную 

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



3.Лафранс М. Руководство по розумному потреблению научной информации 

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

Ком, 2000. – С.19-37. 

4.Московичи С. Общество и теория в социальной психологии // Современная 

зарубежная  социальная психология. Тексты  / Под ред. Г.М Андреевой. – М.: 

МГУ, 1984. 

Семінар 2 

Тема: Історія розвитку основних теоретичних шкіл та напрямів 

соціально-психологічних знань 

План 

1. Охарактеризуйте  періодизацію історії соціальної психології як 

самостійної науки. 

2. Проаналізуйте описовий етап розвитку соціальної психології. 

3. Опишіть становлення соціальної психології як експериментальної 

науки. 

4. Охарактеризуйте впливові психологічні та соціально-психологічні 

школи 20 століття.  

5. Підготуйте бібліографічну довідку видатної постаті у створенні  історії 

соціальної психології.  

Основна література. 

1.Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 364 с. 

2. Арансон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. 

Психологические законы поведения человека в социуме. – СПб: Питер, 2002. 

– 560с. 

3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т.: пер. с фр. – Т.2. – М.: Мир, 1996. 

– 376с. 

4.Майерс Д. Социальная психология. – Спб: Питер. 1996. – 688с. 

5. Милгрим С. Эксперимент в социальной психологии – СПб: Питер. 2000. – 

336с. 

6.Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов к/Д.: Феникс, 1998. – 544с. 

 

                                                         Семінар 3 

                   Тема: Методи соціальної психології.  

                                                         План 

1.Загальна характеристика методів соціально-психологічного дослідження. 

2. Характеристика двох типів соціально-психологічних досліджень - 

експериментального й кореляційного. 

3. Репрезентативність соціально-психологічного дослідження.  

4.Класифікація методів соціально-психологічного дослідження та їх суттєві 

особливості. 

5.Соціально-психологічний експеримент: історія розвитку та моральні 

проблеми його застосування.  



6.Особливості та проблеми застосування методів опитування в соціально-

психологічних дослідженнях. 

7. Спостереження в соціальній психології. 

8.Особливості застосування контент-аналізу в соціально-психологічних 

дослідженнях. 

9. Методологічні та етичні аспекти соціально-психологічного експерименту. 

10.Передумови виникнення соціальної психології. Витоки соціально-

психологічних ідей.  

11.Причини виокремлення соціальної психології у самостійну область 

знання. 

12.Експериментальний період розвитку соціальної психології.  

13. Поведінково-когнітивний напрямок соціальної психології. 

14.Соціопсихоаналітичний напрямок соціальної психології.  

15 .Когнітивістський напрямок соціальної психології.  

16.Соціальна психологія у сучасному світі.  

17. Основні етапи та особливості розвитку європейської й американської 

соціальної психології. 

18 Становлення соціальної психології як експериментальної науки. 

19.Впливові психологічні та соціально-психологічні школи 20 століття.  

20. Формування соціальної психології як самостійної описової дисципліни 

  Запитання для дискусії : 
1. Назвіть основні методи соціально-психологічного дослі-дження?  

2. Які особливості проведення опитування?  

3. Що таке кореляційне дослідження?  

4. Якою є етика проведення  експерименту? 

Практичні завдання. 

Завдання 1. 

У літературі із соціальної психології виберіть опис експериментального 

дослідження та проаналізуйте його, визначивши: 

-тип експериментальної схеми (інтраіндивідуальна/міжгрупова, одно 

факторна/багатофакторна, доекспериментальна/експериментальна); 

- тип змінних (окремо залежна та незалежна) (бівалентна /багаторівнева, 

кількісна\якісна, одинична\комплексна); 

 - спосіб підбору респондентів (випадковий підбір з генеральної сукупності, 

попарне вирівнювання, випадковий розподіл прошарків, випадковий 

розподіл груп тощо); 

- можливі причини змішування та засоби його контролю. 

Завдання2. 

Оберіть опис будь-якої проблеми і складіть два варіанти плану експерименту 

(окремо для лабораторного та польового досліджень): 

- мета дослідження; 

- гіпотеза дослідження; 



- експериментальний план; 

- характер і операціоналізація залежної і незалежної змінних, спосіб 

фіксації впливу незалежної змінної); 

- способи контролю побічних змінних; 

- способи вибору респондентів; 

- місце проведення експерименту; 

- аналіз отриманих результатів. 

Завдання 3. 

Багато соціальних психологів вважає, що при проведенні психологічного 

дослідження іноді необхідно застосовувати обман, що цілком етично за умов 

дотримання певних запобіжних заходів. Інші декларують, що обман не 

можна виправдати, а тим більше застосовувати. Оберіть позицію, з якою Ви 

погоджуєтесь і Ви, представте та захистіть її, аргументуючи свою думку. Які 

положення етичних кодексів, на Вашу думку, можуть бути корисними у 

цьому випадку? 

Завдання 4. 

Є багато чинників, які впливають (як позитивно, так і негативно) на наше 

прагнення надати допомогу незнайомій людині: присутність інших людей, 

нестача часу, певний настрій тощо. Оберіть один із таки чинників, розробіть 

та опишіть процедуру спостереження, яке можна було б провести в якомусь 

людному місці з метою вивчення механізмів дії таких чинників.  

Завдання5. Гра «Колективна розповідь» Перед початком гри необхідно 

розставити стільці в аудиторії по колу. У ході гри учасникам потрібно, за 

пропозицією від кожного, скласти розповідь про історію соціальної 

психології, передаючи по колу один одному олівець. Перший учасник 

починає свій виступ наприклад фразою: «Вважається, що офіційною датою 

початку історії соціальної психології, є 1908 р, коли…» Другий учасник 

продовжує думку попереднього: « …була видана книга У. Макдугаллла 

«Вступ до соціальної психології». Учасник який не зможе продовжити думку 

колеги, повинен вийти з гри.  

Завдання6. 

Підготуйтеся до роботи круглого столу з участю представників різних 

теоретичних шкіл соціальної психології. Для проведення такого заходу 

студентам необхідно розподілитися на групи, кожен з яких буде представлять 

ту чи іншу теорію, а саме: 

- класичний біхевіоризм; 

- необіхевіоризм; 

- соціальний біхевіоризм; 

- когнітивізм; 

- гуманістичну психологію. 

Спробуйте з позицій представників різних шкіл пояснити такі соціальні 

явища: 

- альтруїстичну поведінку; 

- расизм; 



- агресію як наслідок перегляду телевізійних сюжетів; 

- групове мислення. 

Проаналізуйте особливості, переваги та недоліки кожної з теорій у пояснені 

означених феноменів.  

Практична частина заняття. 

1.Застосування елементів методу психодрами і соціодрами Дж. Морено в 

навчальній ситуації. 

2.Застосування елементів СПТ (соціально-психологічного тренінгу) у процесі 

підготовки майбутніх соціальних працівників.  

Теми рефератів. 

1.Валідність психологічного тесту та її види. 

2.Особливості проведення та застосування методу спостереження в 

соціальній психології. 

3.Моніторинг та його сутність.  

Основна література. 

1.Андреева Г.М. Социальная психология. –М.: Изд-во МГУ, 2003. – 364с. 

2. Арансон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. 

Психологические законы поведения человека в социуме. – СПб: Питер, 2002. 

– 560с. 

3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т.: пер. с фр. – Т.2. – М.: Мир, 1996. 

– 376с. 

4. Лейбин В.М. Психоанализ. Учебник нового века. – СПб: Питер, 2002. – 

576с. 

5.Майерс Д. Социальная психология. – Спб: Питер. 1996. – 688с. 

6. Милгрим С. Эксперимент в социальной психологии – СПб: Питер. 2000. – 

336с. 

7.Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов к/Д.: Феникс, 1998. – 544с. 

Додаткова література        

1.Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер Ком, 2007.– С.46-60. 

2.Милграм С. Экспериментальная социальная психология.– СПб: Питер, 

2000.– 400 с. 

3.Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія. Т.І. – К.:Либідь, 2004. – 576 с. 

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

Ком, 2000. С.56-60. 

Методичні вказівки 

Готуючись до другого семінарського заняття, а саме до першого питання 

потрібно попрацювати з підручниками з соціальної психології. Аналізуючи 

зміст поняття «метод» важливо заначити які методи застосовуються в 

соціальній психології. У процесі підготовки до наступних питань в пригоді 

стане таблиця додаткова література.  

Під час цього семінару студент має чітко усвідомити сутність історії 

формування соціально-психологічних ідей. Пропонується підбирати 

висловлювання, афоризми відомих мислителів, які б торкалися певних 

аспектів обраного поняття. Варто приділити увагу різним напрямкам 

соціальної психології зроблених різними авторами.  



Тема 4. Проблема соціалізації особистості. Особистість у соціальному 

світі. 

                                    План 

1. Поняття особистості в психології. 

2. Проблема соціалізації особистості в соціальній психології. 

3. Етапи та інститути соціалізації. Зміст процесу соціалізації. 

4. Фактори й механізми формування позитивної Я –концепції в процесі 

соціалізації. 

5. Концепції соціалізації в закордонній соціальній психології. 

6. Вікові кризи і процес соціалізації індивіда. 

7. Асоціальні прояви особистості. 

8. Соціальний статус особистості. Поняття про «Позицію особистості». 

Соціологічний та психологічний підходи до розуміння позицій 

особистості, вплив позиції особистості на формування характеру. 

9. Рольова поведінка та установки. 

Запитання для дискусії : 

1. Що таке ефект посилання на себе? 

2. Що таке Я-концепція? 

3. Які є види соціокультурні види Я-концепцій? 

4. Що таке самоефективність та її досліджував? 

5. Які типи локусу контролю ви знаєте та хто автор цієї концепції? 

6. Розкрийте поняття „набута безпорадність”, коли вона виявляється? 

7. Що таке помилковий консенсус і помилкова унікальність? 

8. Як виявляється негативний бік самоповаги? 

9. Як ви розумієте феномен „помилкова скромність”? 

10. У яких випадках і чому люди  створюють собі бар’єри?  

Які техніки самопрезентації відомі вам ? 

 Література 

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

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

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

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

Люшер М. Сигналы  личности: ролевые игры и их мотивы. – Воронеж, 1995. 

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

Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности. –СПб. Питер Пресс, 1997. – С.373-430. 

Дослідні завдання 



Варіант 1. Дослідження структурних компонентів Я-концепції (самооцінка, 

егоцентризм, соціальний інтерес тощо). 

Варіант 2. Аналіз рольових ігор та їх мотивів  [3]. 

Варіант 3. Дослідження особливостей локусу контролю за  тестом Дж. Роттера. 

Індивідуальні завдання (за вибором) 

 Міні - творчі роботи : 

 Особистісна самоефективність  

 Структурні елементи Я-концепції 

 Локус контролю : екстернальний та інтернальний типи.     

Реферати :  

 Соціокультурні впливи на Я-структуру.  

 Процес соціалізації та її інститути. 

 Самопрезентація як турбота про Я-образ.  

Аналіз монографій:   

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

Питання для обговорення 

1.Специфіка аналізу проблем соціалізації особистості в царині різних соці 

гуманітарних наук. 

2.Повсякденне та наукове уявлення про особистість. 

3.Які аспекти соціалізації вивчаються в першу чергу соціологами, а які – 

соціальними психологами? Що дає аналіз соціалізації для представників обох 

наук? 

4.Кризи та агенти соціалізації.  

Практичні завдання. 

Завдання1. 

Поясніть поняття «соціалізація» через поняття «адаптація» та «навання». ( За 

допомогою можна звернутися до книги Т. Шибутані «Соціальна психологія» 

\ пер. С англ. В.Б. Ольшанского. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – Ч.4: 

Социализация. – С. 396 – 508)  

Завдання 2.  

Які дослідження доводять, що обов’язковою умовою соціалізації є інші люди, 

які відіграють ролі «інструктора», «моделі для наслідування» й «джерела 

підкріплення»? Наведіть приклади досліджень, які б підтверджували, що 

відсутність тілесних соціальних контактів у ранньому дитинстві призводить 

до того, що дитина взагалі втрачає здатність до подальшої соціалізації. Які 

приклади з літературних творів чи з реального життя можна вважати 

доказами цієї гіпотези? 

Завдання 3. 

Назвіть основні механізми навчання агресії, які виділяє А.Бандура. 

Перелічіть основні агенти соціалізації, під впливом яких сучасна людина 

навчається моделям вияву агресивних імпульсів. Обґрунтуйте свою 



відповідь. Які запобіжні заходи можна вживати на різних рівнях соціальної 

системи для послаблення або нівелювання такого впливу? 

Завдання 4. 

Минулий досвід кожної людини унікальний, тому що різні люди можуть 

мати спільні конвенціональні значення (наприклад, стереотипи сприйняття)? 

Поясніть з позиції соціальної психології, на основі яких приниципів та під 

впливом яких чинників відбувається формування таких спільних значень у 

сучасному світі. 

Завдання 5.  

Наведіть приклади того, як усталені орієнтації (конвенціональні значення, 

стереотипи) підкріплюються в соціальній взаємодії у вигляді жартів, 

прислів’їв та приказок. 

Завдання 6.  

У дослідженні телевізійних уподобань дітей виявилося, що піддослідні 

дошкільного віку обирають переважно гумористичні сюжети, де дійовими 

особами є тварини та ляльки; другий клас надає перевагу ковбойським 

темам; учням четвертого класу подобаються комедії та пригоди; шостий клас 

теж обирає комедії, пригоди, а також «страшні» історії. Поясніть з позиції 

теорії Жана Піаже, чому відбуваються ці зміни з уподобанням дітей різного 

віку?  

Завдання 7.  

Пригадайте основні положення теорії Е.Еріксона та дайте відповіді на такі 

питання: 

1.Чи вважаєте Ви, що культура не може забезпечити адекватну підтримку на 

кожній окремій стадії соціалізації? 

2.Чи доводилося Вам спостерігати які-небудь забобони, що укладаються в 

концепцію Е.Еріксона щодо псевдоспецифікаії? 

3. Чи вважаєте Ви, що теорія Е.Еріксона враховує специфіку соціалізації 

представників різної статті? Які на Ваш погляд, є розбіжності у шляхах 

розвитку статевої ідентичності в межах сучасної української культури? 

4. Чи вважаєте Ви, що ранній вибір кар’єри і технічних дисциплін 

перешкоджає досягненню ідентичності, а відстрочений вибір дисциплін і 

гуманітарні науки фасилітують цей процес. 

5. Якщо Вам доводилося жити в іншій країні, порівняйте її культуру із 

сучасною українською культурою. Чи існують, на Вашу думку, відмінності у 

проведенні дозвілля на будь-якій із восьми психосоціальних стадій 

соціалізації особистості? Які саме?  

Практикум. 

Рольова гра. 

«Культурні норми та ідентичність» 

Суттєві зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, актуалізують 

дослідження соціалізації, фундаментальні особливості якої традиційно 

аналізувалися та експериментально підтверджувалися в зарубіжній, 

переважно американській соціальній психології. Як Вам відомо, найбільш 

впливовими в цьому сенсі вважаються психоаналітичний напрям, теорія 



соціального навчання, символічний інтеракціонізм (соціальний біхевіоризм) і 

когнітивно-орієнтований підхід. 

Метою гри «Культурні норми та ідентичність» є ігрове моделювання 

пізнавальних, практичних ситуацій, які сприятимуть більш глибокому 

засвоєнню понять, пов’язаних із соціалізацією, зокрема таких, як соціально-

культурна норма та соціальна ідентичність.  

Загальна процедура гри. 

Студентська група розподіляється шляхом жеребкування на дві однакові за 

чисельністю підгрупи. Кожна підгрупа отримує своє завдання і починає 

працювати ізольовано одна від одної, готуючи виступи. Через певний час 

перша група презентує свій виступ, який обговорюється, що дає можливість 

зробити попередні висновки та підбити перші підсумки.  

        Аналогічно відбувається процедура «звітування» другої підгрупи.  

   На заключному етапі узагальнюються результати проведеної роботи в 

цілому.  

Завдання для 1-ї підгрупи: 

«Діалог маргіналів» 

Інформація. У нашому суспільстві діє значна кількість культурних норм, які 

можна цілком обгрунтовано вважати такими, що не є санкціонованими. 

Спостерігаючи їх щоденно та повсякчасно, ми рідко замислюємося над 

своїми вчинками. Наявні ситуативні стереотипи поведінки, продиктовані 

культурними нормами суспільства, які прищеплюються індивідам з раннього 

дитинства у процесі соціалізації. Ці регулятори нашої поведінки незримі та 

мало відчутні, й ми практично ніколи не аналізуємо першопричини і природу 

багатьох повсякденних ритуалів. Лише тоді, коли стикаємося з відхиленнями, 

з девіантною поведінкою, ми можемо відрефлексовувати факт існування 

такої норми. Інакше кажучи, для того, щоб усвідомити норму, її треба 

порушити?! 

    Подібні ідеї блискуче узагальнив відомий представник феноменологічної 

орієнтації в соціології, автор етнометодології американський соціолог Г. 

Гарфінкель, який  зосередився на розгляді того, як відбуваються 

інтерпретація та розуміння навколишнього соціального світу індивідами.  

Інструкція. Інсценуйте будь-яку ситуацію, розподіливши між собою різні 

соціальні ролі. Форма Вашого групового виступу обирається довільно, але 

бажано, щоб вона мала характер діалогу. Виконуючи свою роль, кожен з Вас 

повинен продемонструвати максимальне відхилення від норм, які 

відповідають тій ситуації, яку Ви обрали для гри. Наприклад, тема Вашої 

«вистави» - спільна нарада співробітників різних рівнів (від генерального 

директора до помічника спеціаліста) великої компанії. Ваше завдання – 

наочно продемонструвати існуючі норми шляхом їх порушення.  

Орієнтовний перелік питань. 

1.Що врешті-решт зараз відбувалося? Що це була за ситуація? 

2.Яких персонажів представляли Ваші одногрупники? 

3.Які статуси мали ці персонажі? 



4.Які культурні норми були порушені? Яким чином вони зазвичай 

санкціонуються? 

5.Спробуйте самостійно сформулювати визначення культурної норми.  

Завдання для 2-ї підгрупи. 

«Хто я для себе?» - «А для тебе я хто?» 

Інформація.  

Соціальну ідентичність можна тлумачити як процес осмислення індивідам 

свого «місця» в соціальному просторі, зміст якого визначається, з одного 

боку, засвоєнням усієї сукупності культурних цінностей світового рівня 

цивілізації, загальнолюдських якостей, а з другого – ставленням до всього 

цього індивіда, актуалізацією його «Я», розкриттям можливостей, потенціалу 

особистості, її творчої природи. 

  Соціальна ідентичність у нормі розглядається відповідно до соціальних 

норм, соціальних категорій, соціальної позиції чи соціального статусу. 

Інструкція. Спочатку кожному членові підгрупи по черзі пропонується п’ять 

разів відповісти на питання «Хто я?» та записати кожну відповідь. Далі всі 

учасники гри пишуть по п’ять характеристик на кожного члена групи ( «Хто 

він/вона»). У процесі групової дискусії отримані результати обговорюються 

та обробляються. Наприкінці гри підгрупа готує коротку доповідь про 

результати.  

Орієнтовний перелік питань. 

1.Які види ідентичності домінують у відповідях учасників групи щодо 

«внутрішньої» ідентичності? 

2.Які види ідентичності домінують у характеристиках другого типу ( «Хто 

він/вона?») 

3.Чи є відмінності в оцінюванні ідентичності у юнаків і дівчат? 

4. Наскільки збігаються (корелюють) «внутрішня» та «зовнішня» 

ідентичність учасників гри? У чому, на Вашу думку, полягають причини 

невідповідності (якщо вони були зафіксовані у процесі гри) 

Основна література. 

1.Адорно Т. Исследование авторитарной личности. – М.: Серебряные нити, 

2001. – 416с. 

2.Адорно Т. Типы и синдромы. Методологический подход // 

Социологические исследования. – 1993. - №3. – С. 75 – 83. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 364 с. 

4. Аронсон Э, Уилсон Т. Социальная психология. Психологические законы 

поведения человека в социуме. – СПб: Питер 2002. – 560с. 

5. Асмолов А.Г. Психология личности. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 367с. 

6. Крейг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992с. 

 

Семінар 5. Структура особистості та проблеми соціалізації в теоріях 

класиків світової психології. 

План 

1.Психоаналітична теорія особистості З. Фрейда. 



2. Основні напрями неофрейдизму та особистість. 

3. Гуманістичний напрям. 

4. Когнітивістські теорії особистсоті. 

5. Феноменологічний напрям. 

Колоквіум. «Структура особистості та проблеми соціалізації в теоріях 

класиків світової психології» ( практичне заняття проводиться у формі 

колоквіуму) 

Питання до колоквіуму. 

  З.Фрейд: класичний психоаналіз. 

1. Чи спостерігали Ви поведінку, що відповідає характеристиці несвідомої 

мотивації, яку дав З. Фрейд? Опишіть її. Чи можете дати Ви інше пояснення 

такої поведінки, при цьому не посилаючись на несвідому мотивацію? 

2. Чи має в сучасній культурі сенс ідея З. Фрейда про те, що конфлікт на 

сексуальному грунті є центральним для особистості? Як, на Ва погляд, більш 

толерантне ставлення суспільства до проявів сексуальності змінює цю 

проблему?  

3. Як би Ви могли пояснити поведінку надмірно пунктуальної та охайної 

людини, використовуючи певні положення теорії З. Фрейда? Які саме? 

4. Перелічіть і поясніть чотири характеристики інстинктів. 

5. Яку роль у психічному житті особистості відіграють механізми 

психологічного захист, що описав З. Фрейд? Перелічіть основні з них і 

наведіть приклади.  

К.Г.  Юнг: аналітична психологія.  

1. Як Ви вважаєте, чи може несвідоме містити творчий початок? Якщо так, 

чому вплив несвідомого іноді приводить до творчості, а іноді до 

непристосованості? 

2. Які спостереження за суспільством (наприклад події, що повідомляються в 

новинах) можуть бути пояснені за допомогою юнгівського поняття «тінь»? 

3. Як Ви вважаєте, чи має сенс юнгівська інтерпретація релігійної міфології, 

крім утвердження цінності самої релігії? 

4. Чи допомогло Вам поняття психологічних типів краще  пізнати себе чи 

когось з вашого оточення? 

5. Перелічіть три виміри, які К. Юнг використовував для визначення 

психологічного типу (психотипу людини). Охарактеризуйте їх. 

А. Адлер: індивідуальна психологія. 

1. Як співвідноситься адлерівський акцент на соціальному аспекті 

особистісних проблем із проблемами, що виникають сьогодні? 

2. Як адлерівське поняття «почуття неповноцінності» «спрацьовує» щодо 

людей із фізичними вадами? 

3 Як Ви гадаєте, чи доречно в сучасному суспільстві використовувати термін 

А.Адлера «маскулінний протест»?  



4.Уявіть, що Ви складаєте тест «Незакінчені речення» для проекту 

дослідження. Яке питання ви поставите, щоб оцінити прояви «фіктивного 

фіналізму» людини? 

5. Сучасні західні культури пропагують індивідуалізм. Як може теорія 

А.Адлера скоригувати проблеми, що породжуються занадто великою увагою 

людини до самої себе?  

К. Хорні: культурно-філософський психоаналіз. 

1. Подібно до інших дослідників К. Хорні підкреслює можливість відносин 

між батьками і дитиною на ранньому етапі життя. Які висновки стосовно 

догляду за дітьми випливають із цього аналізу? Чи вважаєте Ви виправданою 

увагу, що приділялася раннім відносинам між батьками і дитиною? 

2. К. Хорні описує перфекціонізм критично, стверджуючи, що він може 

служити захисним механізмом. Чи згодні Ви зі ставленням дослідниці до 

цього феномена? 

3. Як пояснює К.Хорні розбіжності між здоровою і невротичною особистістю 

з позиції невротичних потреб чи тенденцій? 

4. Який тип батьківських настанов згідно з теорією К.Хорні загрожує потребі 

дитини в безпеці чи послаблює її? Чи вважаєте Ви, що більшість сучасних 

батьків із розумінням ставляться до потреби своїх дітей у безпеці? 

5.Проаналізуйте роль культури в детермінації індивідуального розвитку 

особистості. Що К.Хорні називає найважливішим конфліктом свого часу? 

Е.Фромм: гуманістична теорія особистості. 

1. Який конфлікт, на думку Є. Фромма, є основною мотиваційною силою в 

житті людей? Опишіть п’ять основних екзистенційних потреб людини. 

2. Чи погоджуєтесь Ви з думкою Е.Фрома про те, що більшість людей 

сьогодні насолоджуються волею й автономією, але розплачуються за це 

самотністю, відсутністю почуття безпеки й відчуженістю? 

3.Чи вважаєте Ви, що «ринкова орієнтація» характеру є домінуючим типом 

особистості в нашому суспільстві? Якщо ні, то яка чи які орієнтації 

характеру, на Вашу думку, найбільш поширені сьогодні? Аргументуйте 

Вашу позицію. 

4. Порівняйте і вкажіть розбіжності в поглядах Е.Еріксона, Е.Фрома та 

К.Хорні щодо впливу подій раннього дитинства на формування структури 

особистості. 

5. Як Е. Фромм характеризує людську агресію, її причини та прояви? 

Г. Олпорт: теорія особистісних рис (диспозиційна теорія) 

1. Як Г. Олпорт визначає особистість? Поясніть значення цього визначення 

для розвитку теорії особистості. 

2. З яких джерел беруться докази наявності тих чи інших рис? Обговоріть, 

зокрема, олпортівський аналіз цінностей. 

3.Згадайте яку-небудь людину, яку Ви добре знаєте, і перелічіть її сутнісно 

важливі індивідуальні характеристики Чи є ці характеристики тим, що 



Г.Олпорт називає «центральними диспозиціями»? Наскільки ефективною на 

Вашу думку, може вважатися концепція кардинальних диспозицій для опису 

особистості, розмовною мовою. 

4. Перелічіть ті риси особистості, які Ви вважаєте своїми власними 

основними рисами. Чи повністю цей список репрезентує Ваше власне 

інтуїтивне почуття індивідуальності (Ваше суб’єктивне відчуття того, ким Ви 

є як цілісна особистість)? Чи Ви також вважаєте корисною концепцію 

пропріуму для повного опису Вашої індивідуальності? Що конкретно додає 

концепція пропріуму для повного опису Вашої індивідуальності? Чого не 

вистачає у Вашому списку індивідуальних рис? 

5. Що Ви думаєте про концепцію «функціональної автономії»? Чи можуть 

люди насправді розірвати свої мотиваційні зв’язки з минулим, чи ця 

концепція є черговою «теоретичною ілюзією»? 

Ф. Скіннер: радикальний біхевіоризм. 

1. Узагальніть основні принципи оперантного обумовлення. Як підкріплення, 

покарання та згасання впливають на частоту реагування? 

2.Поясніть розходження між позитивним підкріпленням, негативним 

підкріпленням і покаранням. 

3. Що б Ви зробили, якби збиралися застосувати принципи оперантного 

обумовлення для поліпшення якогось аспекту життя? Опишіть моделі 

поведінки, які Вам хотілося б змінити, та стимули, що могли б наблизити Вас 

до цієї мети. 

4. Уявіть, що в експерименті з використанням незнайомої ситуації 

спостерігач стежить за немовлятами та їхніми матерями. Що міг би 

спостерігати біхевіорист, звертаючи увагу і на поведінку матері, і на 

поведінку дитини? Як це мало б допомогти розумінню розвитку особистості 

немовляти? 

5. Чи доводилося Вам спостерігати випадки застосування оперантного 

обумовлення в освіті? Якщо ні, то як би Ви запропонували його 

використовувати? 

А. Бандура: когнітивне соціальне навчання. 

1. Чи вважаєте Ви, що за допомогою теорії соціально-когнітивного навчання 

можна описати найважливіші особистісні характеристики? Чи не вважаєте 

Ви, що ця теорія занадто сфокусована на пізнанні? 

2. Як Ви гадаєте, компетенції та очікування є причинами поведінки чи її 

наслідками? 

3. Чи вважаєте Ви, що насильство, яке тиражується засобами масової 

інформації, сприяє поширенню агресії в суспільстві? Якщо так, чи існують 

засоби зменшення цього негативного впливу? 

4. З урахуванням процесів, що відбуваються у навчанні через спостереження 

поясніть, чому іноді на людей впливають на бажані, а небажані моделі? 



5. Як родина та школа впливають на дитяче почуття самоефективності? Що б 

Ви порадили у зв’язку з цим  батькам і вихователям-педагогам? 

К. Роджерс: феноменлогічна теорія особистості. 

1. Поясніть, що мав на увазі К.Роджерс під «тенденцією актуалізації»? 

2. Обсудіть ідею К.Роджерса про одвічну доброту людей і критику, яку 

породив цей оптимізм. 

3. Обсудіть ставлення Роджерса до суб’єктивного переживання. 

4. Поясніть, як Роджерс використовував концепцію «Я» для розуміння 

особистісного зростання. 

5. Чи вважаєте Ви за можливе зменшити напругу політичних конфліктів за 

допомогою груп зустрічей чи інших терапевтичних технік? Чи це 

припущення свідчать про політичну наївність? 

А. Маслоу: гуманістична психологія та ієрархія потреб. 

1. Обговоріть значення висновків, що впливають з теорії А.Маслоу для 

сучасного суспільства. Чи є в ньому фактори (наприклад, бідність чи 

злочинність), які можна інтерпретувати з позиції дефіцитарної мотивації? 

2. А.Маслоу вважав, що сексуальність є почасти фізіологічною потребою, а 

почасти – потребою в приналежності. Чи релевантні інші рівні в ієрархії 

потреб для розуміння сексуальності в умовах сучасного суспільства? 

Поясніть свою позицію. 

4. Поясніть, що мав на увазі А.Маслоу під креативністю як характеристикою 

самоактуалізованої людини. Чим ця характеристика відрізняється від 

характеристики музичного чи художнього обдарування?  

Основна література: 

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

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

Ком, 2000. – С.413-430. 

3.Фромм Э. Исскуство любить // Душа человека. – М., 1992. 

4.Хамитов Н.,Крылова С. Этика. Путь к красоте отношений. Курс лекций. – 

К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2007. – С190-211. 

5.Хамитов Н. Свобода мужская и женская // Тайна мужского и женского: 

исцеляющие афоризмы. – К.,2002. 

                                                              Література 

1. Адлер А. Наука жить: пер. с англ. И нем. –К.: Port-Royal, 1997. – 288с. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. –М.: Изд-во МГУ, 2003. – 364 с. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367с. 

4. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2 т: Пер. с фр. Т.2. – М.: Мир, 1996. – 

376с. 

5. Крейг Г. Психология развития. – СПб: Питер, 2000. – 992с. 

6. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: пер с англ. – М.: Смысл, 

1999. – 424 с. 



7. Роджерс К.Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию: Пер с англ. – 

М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. 

8. Фрейд З. ввведение в психоанализ: Лекции. – М.: Наука, 1991. – 456с. 

 

Семінар 6. Соціальні установки  

 План 

1.Установка як психологічний та соціально-психологічний феномен. 

2. Функції та структура соціальної установки. 

3. Сутнісні характеристики  підходів до дослідження атитюдів. 

4. Надайте характеристику поняттю «Установка». 

 

Запитання для дискусії : 

1. Що таке аттитюд? 

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

3. Що таке метод неістинного джерела інформації? 

4. Що таке ефект „входження у роль”? 

5. В чому сутність експерименту Ф.Зімбардо? 

6. Як відбуваються зміни установок через втягування у поведінкові 

ситуації (ефект „твердження, що стає переконанням”)? 

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

8. Як пояснюють причини впливу поведінки на установки різні теорії? 

9. Що таке ефект надвиправдання? 

10. Що таке самомоніторинґ? 

11. Хто автор та в чому сутність теорії коґнітивного дисонансу? 

12. Як виявляється ефект недостатнього виправдання в експерименті 

Л.Фестінґера та Дж.М.Карлсміт ?  

Література 

Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Идентичность: философский и 

психологический анализ –.К., 1999. – 465 с.  

Зимбардо Ф.Д. Стэнфордский тюремный эксперимент// Пайнс Э., Маслач К. 

Практикум  по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.296-320. 

Зимбардо Ф.Д., Эббесен Э.Б., Маслач К. Практическое применение принципов 

изменения установок и поведения // Пайнс Э., Маслач  К. Практикум  по 

социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.79-93.  

Зимбардо Ф., Лайпе  М. Социальное влияние. – СПб.:  Питер, 2000. – С.124. 



Фестингер Л., Рикен Г., Шехтер С. Когда пророчество не исполняется // 

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

Ком, 2000. – С.93-104. 

Дослідні завдання 

Варіант 1. Дослідіть статус ідентичності за анкетою J.E. Marcia  [1, c.447-461]. 

Варіант 2. Дослідіть вплив групового обговорення на формування та зміну 

конкретної установки за поданою схемою [6, с.103-104]. 

Варіант 3. Проаналізуйте методи впливу, які використовують у рекламі за 

схемою [6, с.104-105]. 

Індивідуальні завдання:    

Міні - творчі роботи : 

 Інтерпретація інших людей: приписування причин внут-рішнім 

(диспозиційним) чи зовнішнім (ситуативним) факторам.  

 Особистісна самоефективність  

Реферати :  

 Теорія когнітивного диссонансу – найвпливовіша теоретична 

модель зміни установок та поведінки.  

 Теорії, що пояснюють взаємозв’язок установок і поведінки: 

порівняльний аналіз 

 Негативні соціальні вчинки та установки 

 Расові установки 

 Втягування у секти: протистояння маніпуляціям 

  Аналіз монографій  

 Чалдини Р. Социальное влияние. – СПб.: Питер Ком, 1998.– Глава 21. 
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