
 

Тема 2. Історія розвитку основних теоретичних шкіл та напрямів 

соціально-психологічних знань (2 год)  

Основні навчальні категорії до теми: «соціальна психіка», феноменологія, 

соціально-психологічні знання.  

Мета: розкрити теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальної 

психології як науки, дослідити історію розвитку основних теоретичних шкіл та 

напрямів соціально-психологічних знань, закріпити попередній матеріал та набуті 

знання.  

Навчальна мета: усвідомити значення теоретичних шкіл, ознайомитись з історією 

розвитку основних теоретичних шкіл, засвоїти інформацію про напрями соціально-

психологічних знань, сформулювати поняття «соціально-психологічні знання», 

провести контроль знань з попередньої  теми. 

Розвиваюча мета: формування наукового світогляду та професійного мислення 

Виховна мета: сприяти зміцненню моральних, естетичних та інших якостей 

особистості працівника психологічної галузі. 

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.  

 

План лекції (навчальні питання) 

1.Періодизація історії соціальної психології як самостійної науки. 

2.Описовий етап розвитку соціальної психології. 

3.Становлення соціальної психології як експериментальної науки. 

        4. Основні напрямки зарубіжної соціальної психології. 

        5. Розвиток соціальної психології в Радянському союзі та в Україні.  

                                                  Матеріали до лекції 

1.Періодизація історії соціальної психології як самостійної науки. 

        Історія соціальної психології тісно пов’язана з історією психології, а отже, і 

філософії. Як відомо, становлення психологічної науки відбулося приблизно в 

середині 20 століття, а соціальна психологія як спеціалізований напрям психології 

виокремлюється у самостійну науку лише у 20-ті роки минулого століття. 

Подібно до того, як виокремленню психології в самостійну науку передували два 

етапи – накопичення психологічних знань у межах філософії та виділення 

описової психології, становлення соціальної психології відбувалося протягом 

декількох етапів. Історію соціальної психології фахівці поділяють на три періоди:  

• накопичення соціально-психологічних знань у сфері філософії та 

загальної психології (VI ст. до н. е. — середина XIX ст.); 

•  виділення описової соціальної психології з філософії та загальної 

психології в самостійну галузь знань (50— 60-ті роки XIX ст. — 20-ті роки XX 



ст.); 

•  формування соціальної психології в експериментальну науку (20—30-

ті роки XX ст.) та її сучасний розвиток. 

Слід також пам’ятати, що цим трьом етапам передував тривалий період 

активного практичного застосування соціально-психологічних феноменів у 

повсякденному жит- 7 і к, перші релігійні обряди ґрунтувалися на знанні механізмів 

зараження та навіювання; ораторська майстерність удосконалювалася з 

урахуванням соціально-психологічних закономірностей спілкування та 

особливостей сприйняття людьми один одного тощо. 

Спробуємо коротко охарактеризувати кожний зі згаданих періодів 

становлення соціально-психологічних знань. Їх філософське осмислення почалося, 

швидше всього, зі спроб створення типології людей, опису особистісних рис 

(якостей) з урахуванням соціально-професійних та соціально-класових 

характеристик чи національно-етнічної приналежності (Геракліт, Платон, 

Аристотель). На важливу роль мови як засобу спілкування звертали увагу, 

наприклад софісти та стоїки. У подальшому проблеми спілкування осмислювались 

у роботах Т. Гоббса, Дж. Локка, Л. Фейєрбаха. Психологічні особливості людей 

досить своєрідно вивчались Г. Гегелем та І. Кантом.  

         Формування соціальної психології як самостійної описової дисципліни в 

середині XIX ст. було підготовлено й деякими особливостями і труднощами 

розвитку інших солі: гуманітарних наук. Зокрема, знання, накопичені в мо- 

вознавстві, антропології, етнографії, археології та інших науках, потребували й 

соціально-психологічного аналізу, і головне — осмислення встановлених 

закономірностей. ”:психологія цього періоду розвивалась як психологія інілвіда, 

але ціла низка явищ вимагала врахування впливу на свідомість і поведінку 

окремого індивіда інших людей. 7’ системі соціології, яка на цей час почала 

формуватися самостійна наука, спроби пояснити низку соціальних явищ за 

допомогою законів інших наук змусили деяких илслідників звернутися, зокрема, 

до законів психології Л. Уорд, Ф. Гіддінгс). Таким чином, у розвитку соціології та 

загальної психології позначився зустрічний рух, що по- винен був закінчитися 

формуванням певного кола граничних проблем, яким судилося в недалекому 

майбутньому стати предметом нової науки. 

Виникнення соціальної психології як самостійної описової науки більшість 

дослідників датує 1860 р., коли німецький філософ Моріс Лацарус (1824—1903) 

та його співвітчизник — мовознавець Герман Штейнталь (1823— 1893) почали 

видавати часопис з етнічної психології та мовознавства під назвою “Журнал 

психології народів та мовознавства” . їхня перша спільна стаття мала назву 

“Вступні міркування щодо психології народів”, а ідеї, що в ній викладалися, 

заклали підвалини однієї з найперших соціально-психологічних теорій, яка 

отримала назву “психологія народів”. Фахівці з історії соціальної психології 

зазначають, що з самого початку не було сумнівів у тому, що цей науковий 

напрям був тісно пов’язаний з політичним рухом задля створення єдиної 

німецької держави. І хоча М. Лацарус та Г. Штейнталь ставили багато питань із 



царини соціальної психології, підґрунтя їхньої теорії було національним, а не 

власне соціальним, тому ці питання суттєво відрізнялися від тих, які висувала 

французька наукова школа, розробляючи “психологію мас” як теоретичний 

напрям психологічної науки цього періоду. 
На розвиток “психології народів” були зорієнтовані й зусилля засновника 

першої у світі експериментальної психологічної лабораторії — видатного 

німецького вченого Вільгельма Вундта (1832—1920). З проблем “психології 

народів”, або, як її тоді називали, “колективної психології”, Вундт написав 

десятитомну працю (1900—1920), стислий виклад ідей якої під назвою 

“Психологія народів” був виданий російською мовою вже в 1912 р. На думку В. 

Вундта, психологія народів — це наука про душу народу, яка не менш реальна, ніж 

душа окремого індивіда. Ця наука повинна займатися порівняльним історичним 

дослідженням реальних продуктів суспільної (чи колективної) взаємодії — мови, 

міфів, звичаїв тощо. Важливість вивчення мови зумовлена тим, що жоден вид 

людського до- гзіду та діяльності не може й не повинен відділятися від :: 

ціокультурного середовища. Також завданням психології народів мало було стати 

вивчення відносин між людьми г процесі їхньої взаємодії, результати цієї взаємодії, 

що збагачують людське світосприйняття, сприяють новим досягненням людського 

розуму. Звичайно ж, з позиції сучасного дослідника, психології народів бракувало 

практичних методик та емпіричних досліджень, але за масштабами культурального 

поля нинішня соціальна психологія (особливо американська) суттєво поступається 

їй. 

Іншою впливовою теорією, що виникає у цей період, є так звана “психологія 

мас”. Історики соціальної психології називають кілька джерел виникнення цього 

теоретичного напряму. По-перше, це розвиток концепції, техніки та прийомів 

гіпнотичного впливу, який став найважливішою моделлю соціального навіювання 

й на перших етапах використовувався теоретиками для пояснення ірраціо-

нальності, емоційності та примітивності натовпу. Другу медичну модель було 

запозичено з епідеміології. Зокрема, психічне зараження вважалося 

відповідальним за поширення афектів та аномії (за Е. Дюркгеймом) у великих со-

ціальних неорганізованих групах. Свій вплив справила й криміналістика: те, що в 

межах медичної інтерпретації мало статус підсвідомого та афективного, з 

юридичних позицій презентувалось як знижена відповідальність індивіда, 

включеного до натовпу чи навіть до “злочинного натовпу”. Основним положенням 

медико-правового підходу стало твердження про те, що в натовпі людина стає 

більш примітивною та інфантильною, а тому — менш розсудливою, такою, що діє 

менш обґрунтовано і практично безвідповідально. 

        Серед найбільш авторитетних представників цього напряму треба згадати в 

першу чергу Габріеля Тарда (1843— 1904) — одного із фундаторів соціальної 

психології, представника психологічного напряму в соціології. Як відомо, Тард усі 

суспільні процеси пояснював дією психологічного механізму наслідування, на 

якому будуються людські взаємовідносини, а свої основні ідеї виклав у таких відо-

мих роботах, як “Закони наслідування” (1893) та “Соціальна логіка” (1895). Г. Тард 

здійснив важливу диференціацію між натовпом і публікою: якщо функціонування 



першого передбачає фізичні контакти та обмеженість місця для індивіда, то 

публіка не перебуває у просторовій близькості і може створювати “громадську 

думку” завдяки сучасним засобам масової комунікації. 

Дещо інший аспект психології мас представлений у роботах ще одного 

французького вченого — Гюстава Лебона (1841—1931) (“Психологія натовпу”, 

1895), центральним поняттям яких і був термін “психічне зараження”. У центрі 

його уваги теж була “нормальна” людина, яка ставала “ненормальною” під 

впливом натовпу. Під категорію “натовп” Лебон підводив банди та присяжних 

засідателів, масові демонстрації та парламенти, злочинні та релігійні організації 

тощо, хоча сучасна наука більш-менш чітко відокремлює та інтерпретує поняття 

власне натовпу, соціального руху, аудиторії чи соціального інституту. 

У натовпі, на думку Лебона, стираються індивідуальні досягнення окремих 

людей, і тим самим зникає їхня своєрідність. Незважаючи на індивідуальні 

особливості (спосіб життя, основне заняття, характер, ступінь інтелігентності), 

одним лише фактом свого перетворення на масу люди здобувають колективну 

душу, через існування якої вони зовсім інакше, ніж поодинці, відчувають, думають 

та діють. Взагалі існують ідеї та почуття, котрі виявляють себе або 

перетворюються на дію лише в індивідів, які поєднані з масою інших індивідів. 

У масі людина переживає відчуття неймовірної міці, опиняється під впливом 

первинних потягів, з якими вона зазвичай, будучи одна, вимушена боротися. В 

умовах же анонімності, й тим самим — безвідповідальності мас, абсолютно зникає 

почуття відповідальності, яке завжди стримує поведінку ізольованого індивіда. До 

того ж у масі починає діяти феномен зараження, тому в натовпі кожна дія, кожне 

почуття легко передається, причому настіль ки, що індивід так же легко жертвує 

своїм особистим інтересом на користь інтересу спільному, І хоча ця риса є 

протилежною його натурі, однак як частина маси він стає здатним і на таке. Ще 

однією рисою людини натовпу, майже не сумісною з природою індивіда 

ізольованого, є навіювання, наслідком якого, до речі, на думку Г. Лебона, є вже 

згадуване зараження. 

До того ж стан людини в натовпі дуже нагадує стан за-гіпнотизованого, оскільки 

в неї зникає свідомість і домінують елементи підсвідомого, орієнтація думок і 

почуттів має певний, спрямований настроєм натовпу характер, а також виникає 

прагнення до негайного здійснення ідей, що були навіяні. Тому індивід більше не 

є самим собою, а стає безвольним автоматом. 

Лише одним фактом своєї приналежності до маси, стверджує Г. Лебон, людина 

спускається на декілька сходинок нижче щаблями цивілізації, оскільки стає 

варваром, істотою, що керується первинними імпульсами. Тепер їй притаманні 

спонтанність, поривчастість, а також ентузіазм і героїзм примітивних істот. Сама 

ж маса при цьому є імпульсивною, змінною, збудливою, нею керує виключно 

підсвідоме. В масі діють два види емоційного зв’язку: між масовими індивідами як 

такими й емоційний зв’язок з вождем мас. Подальший аналіз цього аспекту 

функціонування мас, здійснюваний, наприклад У. Мак- Дугаллом і 3. Фрейдом 

(зокрема, на прикладі церкви та війська), засвідчував, що другий вид цього зв’язку 

частіше відіграє більш визначальну роль, ніж той, що об’єднує в масу окремих 

індивідів. 



Фахівці погоджуються, що на зміст основних теоретичних положень 

“психології мас” переважно вплинули події соціально-політичного життя Франції 

(низка революцій, поразка країни у франко-прусській війні 1871 р., профсоюзний, 

соціалістичний та деякі інші суспільні рухи тощо), які несли загрозу основам 

буржуазного суспільства. “Маси” сприймалися як першопричина всіх 

неприємностей, а наука повинна була детально аналізувати 

зв’язки між “феноменом мас” та суспільними негараздами. Деякі з головних тем 

психології мас увійшли до сучасної соціальної психології після того, як вони були 

чітко визначені, й тому стали доступні для експериментального дослідження. В 

ідеях соціального впливу, які активно вивчаються соціальними психологами 

сьогодні, можна побачити продовження того, що колись інтерпретувалось як 

ефекти навіювання, зараження, наслідування. Пізніше ключові проблеми духу та 

поведінки натовпу активно досліджувалися та інтерпретувалися, зокрема, відомим 

французьким ученим Сержем Московічі. 

2.Описовий етап розвитку соціальної психології. 

Щодо ситуації у дореволюційній Росії, то одне з перших систематичних 

згадувань терміна “колективна (соціальна) психологія” було запропоновано в 

публікації М.М. Ковалевського, виданій на основі курсу лекцій із соціології, які він 

читав у Петербурзі в Психоневрологічному інституті. Встановлюючи 

взаємозв’язки соціології з іншими науками, Ковалевський особливу увагу приділяв 

її звя’зкам із психологією, детально аналізуючи, зокрема, концепцію Г. Тарда, яку 

він згадує як “психологію колективну, або групову”. Полемізуючи з Тардом з 

приводу окремих положень його концепції, російський учений разом із тим 

погоджується щодо загального визначення предмета цієї дисципліни, її 

безсумнівної важливості для соціального пізнання та зазначає, що єдиним засобом 

пізнання психології мас є вивчення всієї сукупності вірувань, переконань, норовів, 

звичаїв та звичок через аналіз народних казок, билин, прислів’їв, юридичних 

формул, писаних та неписаних законів тощо. 

Паралельно з обговоренням проблем колективної психології в академічних 

дисциплінах (соціології, праві, власне психології), її питання починають активно 

розроблятися російськими публіцистами, що було пов’язано з ідейною боротьбою, 

яка точилася в Росії наприкінці XIX ст. Насамперед слід згадати роботу “Герой і 

натовп” М.К. Михайловського, написану в 1896 р, яка викликала тривалу дискусію, 

зокрема з марксистами. Інтерес Михайловського, до соціальної психології був 

зумовлений прагненням обґрунтувати  погляди народництва. Саме у зв'язку з цим 

і:л л:вкреслював необхідність виділення колективної пси- : :: пі в самостійну галузь 

науки, оскільки жодна з наявних  не займалася вивченням масових рухів як таких. 

Для становлення нової галузі психології, на думку Михайловського, важливим є 

аналіз механізмів змін психічного стану й поведінки великих соціальних груп. 

Не можна не згадати й публікації В.М. Бехтерева, зокрема такі його праці, як 

‘‘Суспільна психологія” та “Навіювання в суспільному житті”. В першій публікації 

обговорювався власне предмет нової галузі психологічної на- - л — психічне життя 

не лише індивідів, а й “груп осіб” з зт: зпу, суспільства, народів); у другій — 

всебічно аналізувався найважливіший механізм впливу — навіювання, з 

розглядалося не лише на індивідуальному, а й на колективному рівнях. Таким 



чином були сформульовані ідеї з: зробленої в подальшому концепції “колективної 

рефлексології”, окреслені напрями й способи експериментального дослідження 

відносин між особистістю та колективом. впливу спілкування на суспільні 

процеси, залежність  розвитку особистості від організації різних типів колективів. 

В.М. Бехтереву належить заслуга в організації легшого університетського курсу з 

соціології у Психоневроз: логічному інституті, де в лекціях з цієї дисципліни та- : 

е: уперше у вищій школі було поставлено проблему співвідношення соціології та 

соціальної психології. 

Під впливом теорій Г. Тарда та Г. Лебона в Америці активно поширюються ідеї 

соціальної психології, одним із легших пропагандистів яких стає Дж. Болдуїнг. 

Свою теорію  він вибудовує на ідеї існування двох видів спадковості: природної та 

соціальної. Придатність людини до суспільного життя визначається, на його думку, 

здібністю о: навчення, основним методом якого є наслідування. Гаме завдяки 

наслідуванню відбувається засвоєння традицій, цінностей, досвіду тощо, 

накопичених суспільством і таких, що передаються індивіду через навіювання, 

оскільки в соціумі постійно відбувається “обмін навіювання ¬ми”. Роль 

наслідування настільки значна, що навіть почуття власної особистості у дитини 

формується поступово, через наслідувальні реакції на особисте середовище, що її 

оточує. 

Власне початок становлення соціальної психології в США пов’язують із 

роботою У. Мак-Дугалла (англійського психолога, який переїхав до Сполучених 

Штатів) “Вступ до соціальної психології” (1908), що стала першим підручником 

для студентів американських коледжів. Учений визначав психологію як позитивну 

науку про поведінку (conduct) живих істот, прирівнюючи термін conduct 

(поведінка, що підкоряється певним принципам) до поняття behavior, як поведінки 

в широкому сенсі. У. Мак-Дугаллу належить розробка теорії інстинктів соціальної 

поведінки, яка ще відома під назвою “гормічна психологія”. Термін “гормічний” 

походить з грецької, де означає “спонука, потяг, імпульс” до досягнення певної 

мети. У. Мак-Дугалл вважав цілеспрямовану поведінку ядром психології всіх 

живих істот, підкреслюючи інстинктивну природу прагнення до мети, хоча й не 

заперечував певного внеску на- вчення. 

Важливою складовою теорії У. Мак-Дугалла є міркування про роль інстинктів. 

Учений використав поняття “інстинкт” для пояснення соціальної поведінки 

людини, при цьому досить своєрідно розкриваючи його зміст. Під інстинктами У. 

Мак-Дугалл розумів внутрішні, вроджені, здібності до цілеспрямованих дій. І 

загальні запаси внутрішньої життєвої енергії, і шляхи її розрядки зумовлені 

обмеженим “репертуаром” інстинктів як єдиного рушія вчинків людини — 

соціальної істоти. Все, що відбувається в межах нашої свідомості, безпосередньо 

залежить від цих позасвідомих джерел, зовнішнім відбиттям інстинктів є емоції, 

які чітко співвідносяться з ними. 

У. Мак-Дугалл нарахував дванадцять інстинктів людини (голод, статевий потяг, 

материнський/батьківський інстинкт, допитливість, забіякуватість, 

самоствердження, підкоряння, стадність, інстинкт будівництва тощо), а пізніше 

збільшив їх перелік до сімнадцяти. :Комбінації інстинктів, спрямовані на один і той 

самий ' учений назвав “почуттями” й стверджував, що в :н: Е: більшості проявів 



соціальної поведінки людини лежать саме комбінації інстинктів. У. Мак-Дугалл не 

заперечував, що людина наділена деякими вродженими здібностями, такими як 

інтелект, музичні, образотворчі чи здібності  до занять спортом, але для того, щоб 

ці вроджені :и.: якості виявилися, необхідне втручання певного інстинкту — їх 

рушійної сили, без якої потенціал людини ніколи не буде реалізований. 

Цікаво, що приблизно в цей період виходить інший під- : із соціальної 

психології, автором якого був соціолог Е. Росс. Ця публікація стала відображенням 

його по- і т: г “нього захоплення аналізом колективної поведінки фактично без 

звертання до особливостей поведінки індивіда і соціальному контексті. На відміну 

від цього У. Мак- Дугалл насамперед зосереджувався на аналізі саме 

індивідуальної поведінки, широко трактуючи її механізми та основні тенденції. 

зультат їхнього співробітництва”, найчастіше згадують як основоположника 

іншого (більш пов’язаного із соціоло¬гією) напряму соціально-психологічного 

теоретизування. 

3.Становлення соціальної психології як експериментальної науки. 

Період становлення соціальної психології як експериментальної науки 

асоціюється з іменами німецького психолога В. Меде, американців Ф. 

Оллпортата Н. Тріплетта, російського дослідника В.М. Бехтерева. Спільний 

об’єкт їхнього інтересу — соціально-психологічне явище, що отримало назву 

соціальна фасилітація, сутність якої полягає в поліпшенні результатів діяльності 

людини, що виконує цю діяльність у присутності інших людей, зайнятих тією ж 

справою. Ефект соціальної фасилітацїї, найчастіше має місце при виконанні 

звичних, заучених дій, у випадку ж виконання нових складних завдань 

спостерігається протилежне явище, що знаходить вияв у придушенні, гальмуванні 

індивідуальної активності (феномен “соціальної інгібіції”). В експериментах з 

вивчення соціальної фасилітації в присутності інших людей піддослідні легше 

витримували біль, у них активізувалась довгострокова пам’ять, зростала 

швидкість розумових операцій, але при цьому, наприклад, зменшувалась глибина 

та оригінальність ідей, які вони висували. 

Проте активний розвиток експериментальної соціальної психології не міг 

замінити процес створення соціально-психологічних теорій. Охарактеризуємо ті 

загально- психологічні теорії, які суттєво вплинули на формування соціально-

психологічного знання. По-перше, треба згадати такі напрями психологічного 

теоретизування, як біхевіоризм та необіхевіоризм. 

Біхевіоризм, який визначив сутність американської психології в XX ст., 

радикально реформував свого часу всю систему уявлень про психіку. Його кредо 

репрезентувала формула, відповідно до якої, предметом психології має бути не 

свідомість, а поведінка, рухові поведінкові реакції — суто об’єктивний феномен, 

який можна, відповідно, й вивчати за допомогою об’єктивного методу — експе- 

менту (а не шляхом інтроспекції, як це було тривалий -її: випадку з 

феноменами свідомості). 

        Першу славу в літописі біхевіоризму “написав” американський психолог Е. 

Торндайк (1874—1949) серією експериментів з тваринами. У докторській 

дисертації “Інтелект тварин. Експериментальне дослідження асоціативних . 

процесів у тварин” (1898) Є. Торндайк довів, що природі інтелекту та його 



функції можуть бути вивчені й оцінені без  звертання до ідей або інших явищ 

свідомості, тому повноправною  сферою психології може стати взаємодія між 

організмом і середовищем. 

Теоретичним лідером біхевіоризму вважають його співвітчизника  Дж. Уотсона 

(1878—1958), який виклав ідеї. біхевіоризму в 1913 р. у статті під назвою 

“Психологія, якою її бачить біхевіорист”. “Стимул — реакція”, — 

прозвучав своєрідний девіз цього теоретичного напряму.  Програма біхевіоризму 

зводилась до кількох чітко сформульованих тез: 

—  предмет психології — поведінка; 

—  поведінка побудована із секреторних та м’язових ре- л:й. детермінованих 

зовнішніми стимулами; 

—  аналіз поведінки повинен мати суто об’єктивний характер та обмежуватись, 

як і в природничих науках, феноменами, що можуть спостерігатися ззовні.  

Спроби ввести соціальні детермінанти (соціальні проміжні змінні) людської 

поведінки викликали появу різних варіантів соціального біхевіоризму, одним із 

яких є теорія американського соціального психолога та соціолога Джорджа 

Герберта Міда (1863—1931). У центрі його уваги був процес соціалізації дітей, 

набуття ними соціального досвіду та засвоєння норм поведінки того кола людей, 

до якого вони належать. Особистість дитини, на думку Дж. Міда, формується у 

процесі її взаємодії з іншими людьми, в тому числі в дитячих іграх, в яких дитина 

засвоює певні узагальнені знеособлені установки, норми, цінності, яким 

дослідник дав характерну назву — “узагальнений інший” (як своєрідний варіант 

соціальної проміжної змінної). У формі цього “узагальненого іншого” зовнішній 

соціальний світ детермінує внутрішній світ індивіда, особливо дитини, яка 

соціалізується. 

Дж. Мід, як і 3. Фрейд, вважав, що дитина стає само-стійною, в неї формується 

самосвідомість і вона може діяти поза межами свого найближчого оточення 

приблизно після п’яти років. На наступній фазі (8—9 років) дитина 
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Основні напрямки соціальної психології Напрямок Представники 

Ключові ідеї  
1.Психоаналіз З.Фрейд, К.Г.Юнг, А.Адлер, Э.Фромм, Г.Саллівен Основу 

психічного життя людини складають несвідомі потяги, потреби й образи, які 

формуються у ранньому дитинстві і визначають соціальну поведінку й 

уподобання.  

2.Біхевіоризм Дж.Уотсон, Е.Торндайк, К.Халл, Б.Скіннер Людина – сукупність 

рухових і вербальних реакцій на зовнішні впливи (стимули). Соціальними 

стимулами є інші люди.  

3.Символічнийінтеракціонізм Дж.Мід, Г.Блумер Поведінка людей по 

відношенню один до одного й предметів навколишнього світу визначається 

значеннями, які вони їм надають. Цими значеннями, представленими символічно, 

люди обмінюються в процесі комунікації й програвання ролей.  



4. Когнітивізм Д.Бродбент, Р.Аткінсон, Дж.Келлі, Л.Фестингер, Ч.Осгуд Знання, 

уявлення, образи ситуації й характер протікання пізнавальних процесів 

визначають поведінку індивідів. 

 

5. Розвиток соціальної психології в Радянському союзі та в Україні.  

 Поєднання соціологічного (М. Райснер) та психологічного (В. Артемов, В. 

Бехтерев, Л. Виготський, К. Корнілов); 

 Зв'язок соціальної психології з педалогією (О. Залужний, Є. Аркін) та 

психотехнікою (В. Бехтерєв, А. Макаренко); 

 Причини припинення соціально-психологічних досліджень в СРСР в 30-50 

роки. Розробка соціально-психологічної проблематики у межах загальної, 

педагогічної психології та психології праці; 

 Відродження та розвиток соціальної психології в 60-70 рр. 20 століття (О. 

Ковальов, О. Леонтьєв, В. Мясищев, Б. Паригін, К. Платонов); 

 Стан соціальної психології у 70 -90 роки 20 століття (І. Левкін, Б. 

Поршнев, Г. Андреєва, Б. Ломов); 

 Соціальна психологія у 90 роках 20 століття – 2007р. ( Н. Ануфрієва, А. 

Бодальов, Л. Орбан-Лембрик, А. Коваленко, Т. Шибутані та ін). 

 

Підведення підсумків заняття. 

       Сьогоднішня лекція показала нам хронологію становлення соціальної 

психології в системі наук про людину. Ми зосередили свою увагу на донауковому 

етапі у розвитку соціальної психології, побачили та проаналізували перші 

історичні форми соціально-психологічних теорій, структурували основні 

напрямки зарубіжної соціальної психології та розвиток соціальної психології в 

Радянському союзі та в Україні.  
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	Мета: розкрити теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальної психології як науки, дослідити історію розвитку основних теоретичних шкіл та напрямів соціально-психологічних знань, закріпити попередній матеріал та набуті знання.

