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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого рівня вищої освіти підготовки бакалаврів за
спеціальністю 053 «Психологія» (психолог ювенальної превенції)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціально-психологічні
явища та процеси, а саме: закономірності поведінки і діяльності людей,
обумовлені включенням їх в соціальні групи, а також психологічні
характеристики цих груп. Психологічні знання дозволяють правоохоронцю
пізнати психічні особливості особистості, її властивості, які обумовлюють
специфіку її поведінки, діяльності, спілкування тощо.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення соціальної психології
передбачає використання знань із загальної, вікової, експериментальної та
інших галузей психології.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема № 1: «Загальна характеристика соціальної психології як галузі
психологічних знань»
Тема № 2. «Сучасний розвиток та методи соціальної психології»
Тема № 3. «Загальна характеристика спілкування.
Тема № 4. «Комунікативна сторона спілкування
Тема № 5. «Перцептивна сторона спілкування»
Тема № 6. «Інтерактивна сторона спілкування»
Тема № 7. «Застосування психологічного впливу у спілкуванні»
Тема № 8. «Спілкування та міжособистісні відносини»
Тема № 9. «Проблема малої групи в соціальній психології»
Тема № 10. «Динамічні процеси в малій групі»
Тема № 11. «Великі соціальні групи»
Тема № 12. «Соціальна психологія особистості»
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна психологія»
формування у здобувачів вищої освіти цілісного теоретичного уявлення про
закономірності поведінки та діяльності людей, що обумовлено включенням
їх в соціальні групи, про особливості функцій, структури та стратегій
спілкування, побудову міжособистісних відносин та психологічні
характеристики різних соціальних груп.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна
психологія» є:
- ознайомити курсантів із зарубіжними та вітчизняними соціальнопсихологічними теоріями;
- сформувати
чітке
уявлення
про
соціально-психологічні
закономірності спілкування, психологічного впливу, функціонування
великих та малих груп, соціальної психології особистості;
- прищепити навички щодо використання соціально-психологічних
знань при вирішенні практичних завдань;
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- озброїти майбутніх фахівців психологічними методам дослідження
соціально-психологічних явищ та процесів;.
- сформувати вміння щодо аналізу соціально-психологічних явищ та
процесів.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
- основні поняття соціальної психології;
- основні зарубіжні соціально-психологічними теорії;
- теоретичні підходи щодо проблеми дослідження малих та великих
груп;
- особливості проведення соціально-психологічних досліджень;
- методи соціальної психології;
- основні закономірності спілкування;
- основні види та техніки психологічного впливу;
- особливості побудови міжособистісних відносин;
- психологічні характеристики великих та малих груп;
- сутність динамічних процесів в малих групах;
- соціально-психологічні аспекти дослідження проблеми особистості.
вміти:
- -вільно володіти поняттями та категоріями, що розкривають суть
предмету;
- проводити соціально-психологічний аналіз ситуацій спілкування;
- застосовувати адекватний психологічний вплив та контрвплив;
- аналізувати соціально-психологічні процеси в малих групах та
великих групах;
- досліджувати соціально-психологічні явища методами соціальної
психології;
1.4. Форма підсумкового контролю (екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться
6,0 кредити ECTS.
1.5. Програмні компетентності:

180

годин/

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни : «Соціальна психологія»
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
компетентність
задачі та практичні проблеми у сфері психології,
що
передбачають
застосування
основних
психологічних
теорій
та
методів
та
характеризуються комплексністю і невизначеністю
умов.
Здатність
застосовувати
знання
у
Загальні
ЗК-1
практичних ситуаціях
компетентності (ЗК)
Знання та розуміння предметної області та
ЗК-2
розуміння професійної діяльності
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ЗК-3
ЗК-4
ЗК-5
ЗК-6
ЗК-7
ЗК-8
ЗК-9
(фахові, СК-1

Спеціальні
предметні)
компетентності (СК)

СК-2

СК-4

СК-5
СК-6
СК-7
СК-9
СК-10
СК-11
СК-12
СК-14

Навички використання інформаційних і
комунікативних технологій
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями
Здатність
бути
критичним
і
самокритичним
Здатність приймати обґрунтовані рішення
Здатність
генерувати
нові
ідеї
(креативність)
Навички міжособистісної взаємодії
Здатність працювати в команді
Здатність
оперувати
категоріальнопонятійним апаратом психології
Здатність до ретроспективного аналізу
вітчизняного та зарубіжного досвіду
розуміння
природи
виникнення,
функціонування та розвитку психічних
явищ.
Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати,
аналізувати
та
узагальнювати психологічну інформацію з
різних джерел
Здатність використовувати валідний і
надійний
псих
діагностичний
інструментарний
Здатність
самостійно
планувати,
організовувати,
аналізувати
та
здійснювати психологічне дослідження
Здатність аналізувати та систематизувати
одержані
результати,
формулювати
аргументовані висновки та рекомендації
Здатність здійснювати просвітницьку та
психопрофілактичну роботу відповідно до
запиту
Здатність
дотримуватися
норм
професійної етики
Здатність
до
особистісного
та
професійного
самовдосконалення,
навчання та саморозвитку
Здатність
оперувати
категоріальнопонятійним апаратом психології
Здатність підтримувати психологічну
готовність до дій в екстремальних умовах
та застосовувати правомірні психологічні
прийоми, методи в професійній діяльності.
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2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Загальна характеристика соціальної психології як
галузі психологічних знань».
Історія виникнення та розвитку соціальної психології як науки.
Предмет соціальної психології. Види соціально-психологічних явищ. Основні
розділи соціальної психології. Місце соціальної психології в системі наук.
Основні етапи розвитку соціальної психології як науки. Стадії в історії
соціальної філософії за Е. Холландером ( соціальної філософії, соціального
емпіризму, соціального аналізу). Перші соціально-психологічні теорії:
психологія народів (М.Лацарус, В.Вундт та ін.), психологія мас (Г.Лебон,
Г.Тард, В.Паретто та ін.), теорія інстинктів соціальної поведінки (Г.Тард,
У.Макдугал, Г.Леон).
ТЕМА №2. «Сучасний розвиток та методи соціальної психології».
Експериментальний період розвитку соціальної психології. Основні
напрямки
соціально-психологічних
досліджень
(біхевіоризм
та
необіхевіоризм, психоаналіз та неофрейдизм, когнітивізм, інтеракціонизм).
Ідеї теоретичного еклектизму та соціального конструкціонизму в сучасній
соціальній психології. Основні групи методів соціальної психології. Поняття
соціально-психологічного дослідження. Методи збору інформації в
соціальній психології. Спостереження та експеримент як методи соціальної
психології. Метод вивчення документів. Опитування як метод соціальної
психології. Метод тестів. Програма соціально-психологічного дослідження.
ТЕМА №3. «Загальна характеристика спілкування».
Поняття про спілкування у соціальній психології. Специфіка процесу
спілкування. Спілкування у структурі соціальних і міжособистісних
стосунків. Розвиток спілкування в онтогенезі. Зміст, ціль та засоби
спілкування. Функції спілкування (Б. Ломов, В. Панферов, А. Брудний,
Л. Карпенко, М. Бітянова, В. Крисько та ін.). Структурний аналіз
спілкування. Види спілкування. Класифікації видів спілкування. Ділове
спілкування та його ознаки. Особливості спілкування у сучасному світі.
Комунікативна та соціально-психологічна компетентність особистості.
ТЕМА №4. «Комунікативна сторона спілкування».
Специфіка комунікації людини. Модель комунікативного процесу.
Комунікативні бар’єри та засоби їх подолання. Причини та схема втрати
інформації в процесі комунікації. Види інформації. Мова як вербальний засіб
спілкування. Поняття мови, мовлення. Слухання та його різновиди. Активне
слухання. Види питань. Невербальні засоби спілкування, їх функції.
Кінесичні засоби спілкування: міміка, погляд, жести, пози, хід.
Екстралінгвістичні та паралінгвістичні засоби спілкування. Такесичні засоби
спілкування. Проксеміка.
ТЕМА № 5. Перцептивна сторона спілкування
Поняття соціальної та міжособистісної перцепції. Міжособистісна
перцепція як процес. Формування першого враження про людину. Механізм
стереотипізації. Типові помилки першого враження. Ефект ореолу, проекції,
первинності. Поняття про імідж. Особливості сприйняття та розуміння
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знайомих людей. Поняття про ідентифікацію, емпатію, рефлексію. Ефект
новизни. Поняття про каузальну атрибуцію. Види атрибуції. Помилки
каузальної атрибуції.
ТЕМА №6. «Інтерактивна сторона спілкування».
Поняття про інтерактивну сторону спілкування. Типові ситуації
міжособистісної взаємодії. Класифікація соціальних ситуацій за Е. Берном.
Его-стани та Его-позиції у транзактному аналізі. Види транзакцій за
Е. Берном: взаємодоповнюючі, без взаємодоповнення, скриті транзакції.
Позиції у взаємодії. Поняття про сценарій взаємодії. Соціально-психологічні
механізми взаємодії. Поняття про погодження,
взаєморозуміння,
координацію. Стилі взаємодії. Ритуальний, маніпулятивний та гуманістичний
стилі взаємодії. Типи взаємодії. Кооперація та конкуренція як основні типи
взаємодії. Типи та стратегії міжособистісної взаємодії (інтеракції).
Деструктивна та конфліктна взаємодія. Потреба людини в міжособистісних
контактах та взаємодії.
ТЕМА №7. «Застосування психологічного впливу у спілкуванні».
Поняття про вплив на психіку. Види впливу на психіку (соціальний,
фізичний, біохімічний, психологічний та інші впливи). Психологічний вплив
як вид впливу на психіку. Критерії конструктивності психологічного впливу.
Конструктивний, неконструктивний та змішаний вплив. Поняття про види та
техніки психологічного впливу. Переконання як вид психологічного впливу.
Сугестивний вплив, його техніки. Зараження, просьба, примус як види
психологічного впливу. Самопросування. Формування прихильності.
Маніпулятивний вплив, його техніки. Деструктивна критика. Поняття про
протистояння психологічному впливу (контрвплив). Види психологічного
контрвпливу: контраргументація, конструктивна критика, енергетична
мобілізація, творчість, відхил, психологічна самооборона, ігнорування,
цивільна конфронтація, відмова. Техніки психологічного протистояння
впливу.
ТЕМА №8. «Спілкування та міжособистісні відносини»
Категорія «відносини» в психології. Соціальні відносини. Поняття про
міжособистісні
відносини.
Природа
міжособистісних
відносин.
Взаємозв’язок між соціальними та міжособистісними відносинами.
Міжособистісна атракція. Внутрішні та зовнішні чинники атракції. Закони
атракції. Форми міжособистісних відносин. Розвиток міжособистісних
відносин. Основні форми динаміки відносин. Стадії розвитку
міжособистісних відносин, їх характеристика. Чинники стабільних
міжособистісних відносин.
ТЕМА № 9. «Проблема малої групи у соціальній психології».
Поняття «група» у соціальній психології. Історія соціальнопсихологічних досліджень груп. Класифікація соціальних груп. Умовні та
реальні групи. Лабораторні та природні групи. Великі та малі групи.
Формальні та неформальні групи. Первинні та вторинні групи. Референтні
групи та групи членства. Тимчасові та постійні групи.
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Поняття малої групи. Теоретичні підходи до дослідження малих груп.
Функції малої групи. Кількісні характеристики малої групи. Основні
характеристики малої групи. Композиція групи. Структура малої групи, її
компоненти. Структура міжособистісних відносин. Рольова структура малої
групи. Структура влади. Комунікативна структура малої групи. Поняття про
групові процеси. Групові норми та цінності. Система групових санкцій.
ТЕМА № 10. «Динамічні процеси в малій групі».
Поняття про групову динаміку. Процес утворення малих груп.
Зовнішні чинники утворення малих груп. Внутрішні чинники утворення
малої групи. Концепції та моделі розвитку малої групи. Двовимірна модель
Б. Такмена. Рівні розвитку малої групи за Л. І. Уманським. Модель емоційної
динаміки групи І.Волкова. Стадії розвитку групи за М.Вудкоком,
Д.Френсісом. Групові ефекти та їх характеристика. Феномен групового
тиснення. Експерименти Шерифа та С. Аша. Поняття про конформізм,
конформну поведінку. Експерименти Р. Шехтера. Групова поляризація,
соціальна фасилітація, огруплення мислення, соціальна інгібіція, групова
згуртованість та сумісність. Проблеми групової згуртованості та груповий
конфлікт. Поняття про соціально-психологічну сумісність. Рівні сумісності.
Групова спрацьованість. Поняття про групову згуртованість. Чинники
згуртованості. Рівні розвитку групової згуртованості. Соціальнопсихологічний клімат. Чинники розвитку позитивного соціальнопсихологічного клімату малої групи. Лідерство та керівництво в малих
групах. Поняття «лідер», «керівник». Розбіжності між лідерством та
керівництвом (за Б .Д. Паригіним). Теорії походження лідерства. Стилі
лідерства. Процес прийняття групових рішень, його ефективність. Види
групових задач. Групова дискусія як метод прийняття групових рішень.
Основні форми группової дискусії: нарада, «брейн-стормінг» (мозкова атака),
метод синектики. Феномени «здвиг ризику», «поляризація та нормалізація
групи».
Методи дослідження динамічних процесів в малих групах.
Спостереження. Соціометрія. Теоретична основа соціометрії. Методика
проведення соціометричного дослідження. Референтометрія. Методика
проведення референтометрії.
ТЕМА № 11. «Великі соціальні групи».
Загальна характеристика великих соціальних груп. Психологія
соціальних класів. Соціально-психологічні ознаки класів. Психологія
етнічних груп. Компоненти психології етнічних груп: «національний
характер»,
«національні
почуття»,
«національна
самосвідомість»,
«національно-психологічні явища». Психологія масових явищ. Особливості
масових явищ у великих групах: громадська думка, суспільні, масові настрої,
мода, чутки, паніка. Психологічні особливості великих стихійних груп. Маса.
Публіка. Аудиторія. Натовп. Характеристика та види натовпу.
ТЕМА №12. «Соціальна психологія особистості».
Поняття про особистість. Специфіка соціально-психологічної
проблематики особистості. Поняття соціалізації особистості. Зміст та
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механізми процесу соціалізації. Порушення процесу соціалізації особистості.
Види соціалізації. Чинники та інститути соціалізації. Стадії соціалізації.
Теорії соціалізації
Самосвідомість та Я-концепція особистості. Структура та функції Яконцепції. Джерела розвитку та формування Я-концепції. Соціальна
ідентичність особистості. Соціальні норми та соціальні цінності особистості.
Соціально-психологічна структура та якості особистості. Соціальний
інтелект та соціальна компетентність особистості.
Поняття соціальної установки. Функції установок. Трикомпонентна
структура соціальної установки. Парадокс Лап’єра. Ієрархічна структура
диспозицій особистості. Види соціальних установок. Формування та зміни
соціальних установок.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в Інтернеті
Основна:
1. Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі : навч. посіб. :
Рекомендовано МОН України. Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. К. :
КНЕУ, 2006. 382 с.
2. Зливков В.Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації :
Посібник. К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2005. 140 с.
3. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія: Підручник. К.,
2СЩ5. 400 с. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/414683.pdf (дата
звернення: 01.08.2019).
4. Малкова Т.М. Соціальна психологія: план-конспект лекцій і семінарів.
Київ. 2016. 132 с. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materialilektsij/malkova_0001.pdf.
5. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підручник : затверджено
МОН України. Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка.
Київ : Центр учб. літ., 2016. 687 с.
6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : навч. посібник :
Рекомендовано МОН України. К. : Академвидав, 2005. 448 с.
7. Поліщук В.М. Соціальна психологія (програмні основи, змістові
модулі, інформаційне забезпечення) : Навч. посібник : Рекомендовано МОН
України. Суми : Університетська книга, 2006. 218 с.
8. Розов,
В.І.
Комунікативна
підготовка
співробітників
правоохоронних органів : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 2018. 158 с.
9. Соціальна психологія : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра /
Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О.
Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря
Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 254 с. URL:
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27765/1/Social-psychology.pdf
(дата
звернення: 01.02.2020).
10. Шахова О.Г. Соціальна психологія особистості : навч. посіб.
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Харків : Контраст, 2019. 115 с.
Допоміжна:
1. Ануфриева Н.М. Социальная психология : курс лекций / Н.М.
Ануфриева, Т.Н. Зелинская, Н.Е. Зелинский; Межрегион. акад. упр.
персоналом. К. : МАУП, 2003. 134 с.
2. Арканова О . Психологія взаємин : монографія. К. : КММ, 2009. 120
с.
3.
Балабанова Л.М. Современные подходы в психологии
эффективной коммуникации : Учеб. пособие.Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им.
Н.Е.Жуковского "ХАИ", 2006. 70 с.
4.
Балабанова Л.М., Мілорадова Н.Е. Методи психологічного
впливу в процесі розслідування злочинів : навч. посіб. Харк. нац. ун-т внутр.
справ. Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. 72 с.
5. Гуменюк Л.Й. Соціальна конфліктологія : підручник : ЛьвДУВС,
2015. 564 с.
6. Майерс Д.Д. Социальная психология : пер. с англ. СПб. : Питер,
2006. 794 с. URL: https://ru.bookmate.com/books/DEDGwjn1.
7. Москаленко, В.В. Психологія соціального впливу : навч. посібник :
Рекомендовано МОН України. К. : Центр учб. літ., 2007. 448 с.
8. Поповіч І.С. Соціально-психологічні очікування в людських
взаєминах : монографія. К.; Херсон : ВАТ "ХМД", 2009. 240 с.
9. Скорюк В.Д. Социальная психология в схемах и комментрариях :
учеб.-практ. пос. Киев : Сварог, 2017. 207 с.
10. Чалдини Р. Психология влияния. пер. с англ. СПб. : Питер, 2016.
336 с. URL: https://ru.bookmate.com/books/snE2rNxK.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль
(екзамен)
5 семестр
1. Соціальна психологія як наука. Предмет, завдання, структура.
2. Історія розвитку та становлення соціальної психології.
3. Основні напрямки соціально-психологічних досліджень.
4. Види соціально-психологічних явищ.
5. Основні
напрямки
зарубіжної
соціальної
психології:
біхевіористичний, когнітивний, психоаналіз, інтеракціонізм.
6. Методологія та методи соціально-психологічного дослідження
7. Поняття спілкування. Специфіка процесу спілкування. Суб’єкти
спілкування.
8. Функції спілкування. Структура спілкування.
9. Види спілкування та їх характеристика.
10. Комунікативна
та
соціально-психологічна
компетентність
особистості.
11. Поняття соціальної та міжособистісної перцепції.

11

12. Особливості формування першого враження про людину. Механізм
стереотипізації.
13. Особливості сприйняття та розуміння знайомих людей. Поняття про
ідентифікацію, емпатію, рефлексію.
14. Поняття про каузальну атрибуцію. Види атрибуції. Помилки
каузальної атрибуції.
15. Ефекти міжособистісної перцепції.
16. Поняття про імідж. Особливості формування іміджу.
17. Адекватність розуміння поведінки інших людей.
18. Поняття комунікативної сторони спілкування. Специфіка
комунікації людини.
19. Мова як вербальний засіб спілкування Поняття мови, мовлення.
Види питань.
20. Слухання та його різновиди. Активне слухання.
21. Невербальні засоби спілкування, їх функції.
22. Комунікативні бар’єри у спілкуванні та їх подолання.
23. Виявлення брехні та нещирості у спілкуванні. Види брехні.
24. Кінесичні засоби спілкування: міміка, погляд, жести, пози, хід.
25. Екстралінгвістичні та паралінгвістичні засоби спілкування.
26. Такесичні засоби спілкування.
27. Проксемічні засоби спілкування.
28. Основні індикатори модальності людини.
29. Поняття про інтерактивну сторону спілкування.
30. Теорії міжособистісної взаємодії.
31. Типи взаємодії та їх характеристика.
32. Рівні, стилі і типи спілкування.
33. Взаємодія і спільна діяльність.
34. Класифікація соціальних ситуацій за Е. Берном. Основні Егопозиції у транзактному аналізі.
35. Види транзакцій за Е. Берном та їх характеристика.
36. Позиції у взаємодії та їх характеристика.
37. Поняття про сценарій взаємодії та сценарій життя.
38. Поняття та загальна характеристика впливу у міжособистісній
взаємодії.
39. Основні напрямки вивчення психологічного впливу.
40. Типології стратегій психологічного впливу.
41. Конструктивний, неконструктивний та змішаний вплив.
42. Психологія переконувального впливу.
43. Психологія зараження.
44. Переконання як вид психологічного впливу, його техніки.
45. Сугестивний вплив, його техніки.
46. Зараження, просьба, примус як види психологічного впливу.
47. Поняття міжособистісної атракції.
48. Шкала емоційної оцінки в міжособистісної атракції.
49. Зовнішні фактори атракції.
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50. Внутрішні чинники міжособистісної атракції
51. Закони атракції.
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль
(екзамен)
6 семестр
1. Поняття групи в соціальній психології..
2. Теоретичні підходи до дослідження малих груп
3. Види груп та їх характеристика.
4. Поняття та функції малої групи.
5. Основні характеристики малої групи.
6. Композиція та структура групи.
7. Структура міжособистісних відносин в групі.
8. Рольова структура малої групи.
9. Структура влади в малій групі
10. Комунікативна структура малої групи.
11. Групові норми та цінності. Система групових санкцій.
12. Поняття про групову динаміку. Динаміка групових процесів.
13. Концепції і моделі розвитку малої групи.
14. Процес утворення малих груп.
15. Рівні розвитку малої групи за Л.І. Уманським.
16. Модель емоційної динаміки групи (за І. Волковим).
17. Стадії розвитку групи (за М. Вудкоком, Д. Френсісом)
18. Поняття колективу, команди та їх характеристика.
19. Групові ефекти та їх характеристика.
20. Поняття про соціально-психологічну сумісність, рівні сумісності.
21. Групова спрацьованість.
22. Групова згуртованість: поняття, чинники, рівні розвитку.
23. Соціально-психологічний клімат.
24. Феномен групового тиснення. Види конформізму. Інформаційна
теорія конформності.
25. Проблема групової згуртованості і групового конфлікту.
26. Лідерство і керівництво в малих групах.
27. Теорії походження лідерства.
28. Стилі лідерства та їх характеристика.
29. Процес прийняття групових рішень. Переваги і недоліки групового
прийняття рішень.
30. Основні форми групової дискусії.
31. Феномени «здвиг ризику», «поляризація та нормалізація групи».
32. Методи дослідження динамічних процесів в малих групах.
33. Соціометрія та референтометрія.
34. Зміст і структура психології великої соціальної групи.
35. Дослідження психології великих груп.
36. Загальна характеристика і типи стихійних груп.
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37. Психологічні особливості натовпу.
38. Класи як великі соціальні групи.
39. Психологія нації.
40. Маніпуляція свідомістю і поведінкою людей в натовпі.
41. Специфіка соціально-психологічного підходу до розуміння
особистості.
42. Поняття, зміст та види соціалізації особистості.
43. Стадії соціалізації та їх характеристика.
44. Механізми соціалізації. Порушення соціалізації особистості.
45. Чинники та інститути соціалізації.
46. Соціальна ідентичність особистості.
47. Самосвідомість і Я-концепція особистості.
48. Соціальний інтелект та соціальна компетентність.
49. Поняття соціальної установки та її структура.
50. Трикомпонентна структура соціальної установки. Парадокс
Лап’єра.
51. Ієрархічна
структура
диспозицій
особистості
(концепція
В.Я. Ядова).
52. Формування та зміна соціальних установок.

