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KPI,ITEPII OUIHIOBAHH,g

,,{o ercaueuaqiftsoro 6inery icuury BKJIIoqeHo ABa 3aBAaHruI, rqo opieHroeani Ha

uepenipry snanr acnipaHrou varepiany 6a:owtx po:4inin nas.IanrHoi gLrcqunliHtz

<Teopi.a i npar<rr.ma coqia-nsnoi ncraxonorii> (nro.4yni <Me:ro4orori.IHi ocHonfi coqia,rsno-
ncuxorori.{Horo .uocniaxenns). <Cwacni Mero.[u couianrno-ncnxororiqnnx
4ocrii4xenr>>, <<llcnx nori-fl cycninrnoi cei4ouocri>, <Poepo6rca fi pea.,riraqix coqia:ruro-
IICI4XOJIOIIIIHI4X TEXHOJIOIIU) ).

opreirronnr,rfi rIEpEJrIK nLITAHr
1. llonsrrx npo cni4onaicu ra ii crpyrrypy.
2. llcrxonoriqHi reopii cni4onaocri: ynepe4xenicrr mo4cmoi cnigovocri (O.M.

Jleouuen, C. JI. Py6iuurrefrn).
3. l{cuxonoriqui reopii cei4ovocri: N.tosa i cei4ouict, cni4oIr,ricru .aK (rroABo€HHt

ceiry>>. (O.P.Ilypix., H.I.r{ynpir<ona).
A

5.

llcuxororiqHi reopii cni4ouocn: cBlAoMrcrb xr< euyrpiuuiii Aianor (M.M. Eaxriu).
llcnxonoriqui reopii cnigouocri: erHolcuxoJroriqi acuerrz no6y4oeu Kaprr{Hrr

10.
11.

t2.

cniry (M.Koy.n, C.Crpi6uep).
6. llcrixonori.rgi reopii cni4ouocri: reopix rinreicrrl-ffioi ni4nocrocri Cenipa-Yop$a.
7 . llcuxoloriqni reopii cnigorr,rocri: fioHrrr{ npa,roriuHoro Mr.rcJreHHf, (Jleei-Eprorr).
8. llczxonoriqHi reopii cni4ouocri: crpyKrypHa uiQonorix (B.llponn, Jleni-Crpocc,

IO. Jlorrr.ran).
9. Posyuinnx cniAolraocri B ocHoBHLtx uczxonori.rHfix IrrKoJIax.

Ilrn;riqr,r'nra MoAeJrb oco6ncrocri (,,{N.Epyuep, P.Tariypi).
Teopix oco6ncricrnx rouc:rpyrcrie ([N.Keld).
llpo6neruu xay:aruuoi arpu6yqii (A.Xafiaep, l. Kelli).

' 
), ifr:nxocenaasruqHail niAxiA 4o 4ocni4xeuux cycniruroi cni4onrocri.

, 'l!. Acoqiarununfi erccnepuveHr.
15. Tecr perepryapHllx rparoK.
16. MeroA MHolr{I4HHI{x i4enrzSiraqiil.
17. Coqia.,rruo-ncnxororiqne 4ocri4xeuHr tK BI{A HayKoBo-reoperlrrlHoro i nayrono-

evrnipuvuoro 4ocni4xeuu.a.

Kpurepii Ea,ru

Bim,ne eoroAinun uarepialolr, s4aTnicrl BIrcJroBnroB BJracHe craBJreHHt Ao
anbrepHarr,rBHux ruipryeans s rourperuoi npo6neuu

l0

I-;rn6uua, o6rpyuroaauicrs, rnyur<icrr, ysara,rrueuict' 10

Onopa ua cyracHy HayKoBy repuinororiro, nuinnr i:rrocrpyBarrl TeoperrltlHi uiprynannx
npr.rKna.qaMrr, xpurlrvuiclrr, ra o6rp1'nronarricrr oqinnux cyAXeHr,

t0

HaneNuuil pireur ualxonoi, rroeuoi i crunicru.moi r<y:rlrlpu 10
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Cnocrepexenur {K MeroA :6opy nayroaoi iuQopuaqii.
Erccnepuvenr {K Mero.{ HayKoBofo 4oc.nii4xenux. Br.I4u ercnepr{Melrry.
Qoplryna,rrnrafi er<cnep MeHT sK ueroA ,qoc:riAxeun{ oco6lic:roc:ri i rpynu.
Onurynannr .qK MeroA rI Jrec[prMoBaHofo oTpLIMaHIUI iu@opuaqii.
Aurceryeanux rK MeroA HayKoBoro AocJIrAxeHHt.
KoHTeHT-aH€Llrl3 tK MerOA AOCJrlAlr(eHHrr B COIIIaJILH1I4 IIClIXOJrOrll.

Xapar<repucrvKa MeroAy eKcleprHlrx oqiuor.
XaparcrepucrvKa MeroAy MoAeJrIoBaHHr.

MeroA Kpoc-Kynbrypnoro coqianruo-nczxonori.{uoro 4oc,ri4xeuur.
EiorpaQivur,rfi MeroA rK lrero4 4ocri4)KeHHt, rcopexqii, [poeKryBaHHfl xlirr€Boro
rrrJrrxy oco6zcrocri.
Mero4u o6po6r<rz nayronoi in$oprr.taqii.
Mero4u MareMarrrqHoi crarncrurul; BrrKopI{craHHiI crarl{crlrrlHrrx uero4in.
llonsms npo coqiamno-ncraxonori.+ry rexuororiro.
3Ha.{eHur couialruo-ncuxo,roriv H ux rexuo,rorifi .uJlfl po3BurKy uayxr.r i cycnillcraa.
Mero4onorivni npuuqunu rlacra$iraqii coqiamuo-nc[xo:rori-rHl.Ix rexuororlft.
Crpyrrypa e$exrraenoro aJrropnTMy coqia-nrno-ncl4xoJlofrrlHrrx rexHororlii.
llonsrr-{ npo inuonaqiilnr coqianrur rexHororu, rsa3irexnororir i anrurexnorori'i.
06'er<flisHa rrpupoAa coqia,rr,noi :rexno:rorii i coqianruo-rexnonori.ruux B3aeMI4H.

Crpyrrypa ra r<iuqenufi aJIropI4TM coqiamuoi rexnororii.
Oco6ucricno opienrosan[fi niAxiA .{K ocHoBa coqia-nrxo-ncr.rxororiqHr,rx :reopi[.

Texnonori.s pe$rercnrnoro ynparniuna (A. .{epxav): 3araJrbHa xapaKTeprrcrrrKa.
Texno.norii ynpanninna MacoBolo csiAo\aicro (A. Mauoftno, B. L{yira4:e): 3aralrbHa

xapaKTepr.rcTr{Ka.
Texnonorii ynpaariuur 4ixnr,uicrro ra IIoAEMH na ryuanictnvnifi ocroai (A.

,,{epr<au, B. Xyrora, .I[. Jlaurena): 3ar,ul6Ha xapaKTepllcrlrKa.
Maninynxrlrnni rexnororii (f. fpavon, e. ,{oqenro, M. Me:mnzx): saranrna

xapaKTepItcTLrKa.

Texnororii rcnxoloriqnoro cylpoBoAy HaB IaHH{ (A. Onuapon): 3arilrrbHa

xapaKTeprrcTrrKa.

llcuxorexnororii cyrecrunHoro BrrJrr.IBy ra [cuxoKopexqii na uecri4ovovy pirni
(e. Ee:nocror, A. Xlparnroa, I. Curzpuoe).
rexnonorii no6y4orz iIrai4Ny (e. Eorgauoe, B. 3a^:rarin,

lL @po.noe, B. [[ene:rs): 3araJILHa xapaKTeplrcrl{Ka.
Texuororii 4ocri4Nennr rpona4crr<oi AyMKrr

xapaKTepl4cTr4Ka.

llorirvqni uepe,4nra6opni ra nn6opui rexnororii (B. Ee6ux, M. Bapift,
M. fonoearufi): :aramHa xapaKTeplrcrv Ka.

ErcaMeHarop

EK3aMeHarop

3arigyrav ra$egpu

loq. Aqrrlenxo H.M.

l-. flovenqoe, O. CrzrHircoe.,

(O. Buruuar): 3afturbHa

JIo3oBa O.M

JIo3oBa O.M.
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Кафедра 

 

Практичної психології  

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисциплін 

 

«Теорія і практика соціальної психології» 

 

Курс 3 

Спеціальності  053 Психологія; спеціалізаці 19.00.05 – соціальна 

психологія; психологія соціальної роботи 

 

Форма проведення:  

письмова / усна / 

комбінована  

Усна  

Тривалість проведення: 2 ак.год. 

Максимальна кількість 

балів:  
40  

Критерії оцінювання: Вільне володіння матеріалом, здатність 

висловлювати власне ставлення до 

альтернативних міркувань з конкретної 

проблеми. 

Глибина, обґрунтованість, гнучкість, 

узагальненість відповіді. 

Опора на сучасну наукову термінологію, вміння 

ілюструвати теоретичні міркування прикладами, 

критичність та обґрунтованість оцінних суджень. 

Належний рівень наукової, мовної і стилістичної 

культури. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

Глибина, обґрунтованість, гнучкість, 

узагальненість 

Орієнтовний перелік 

питань: 

1. Поняття про свідомість та її структуру. 

2. Психологічні теорії свідомості: 

упередженість людської свідомості (О.М. 

Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн). 

3. Психологічні теорії свідомості: мова і 

свідомість, свідомість як «подвоєння світу». 

(О.Р.Лурія, Н.І.Чупрікова). 

4. Психологічні теорії свідомості: свідомість 

як внутрішній діалог (М.М. Бахтін). 

5. Психологічні теорії свідомості: 

етнопсихологічі аспекти побудови картини 



світу (М.Коул, С.Скрібнер). 

6. Психологічні теорії свідомості: теорія 

лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа. 

7. Психологічні теорії свідомості: поняття 

пралогічного мислення (Леві-Брюль). 

8. Психологічні теорії свідомості: структурна 

міфологія (В.Пропп, Леві-Стросс, Ю. 

Лотман). 

9. Розуміння свідомості в основних 

психологічних школах. 

10.  Імпліцитна модель особистості (Дж.Брунер, 

Р.Тагіурі).  

11. Теорія особистісних конструктів (Дж.Келлі). 

12. Проблеми каузальної атрибуції (А.Хайдер, 

Г. Келлі). 

13.  Психосемантичний підхід до дослідження 

суспільної свідомості. 

14. Асоціативний експеримент. 

15. Тест репертуарних ґраток. 

16. Метод множинних ідентифікацій. 

17. Соціально-психологічне дослідження як вид 

науково-теоретичного і науково-

емпіричного дослідження. 

18. Спостереження як метод збору наукової 

інформації.  

19. Експеримент як метод наукового 

дослідження. Види експерименту. 

20. Формувальний експеримент як метод 

дослідження особистості і групи. 

21. Опитування як метод цілеспрямованого 

отримання інформації. 

22. Анкетування як метод наукового 

дослідження.  

23. Контент-аналіз як метод дослідження в 

соціальній психології. 

24. Характеристика методу експертних оцінок. 

25. Характеристика методу моделювання. 

26. Метод крос-культурного соціально-

психологічного дослідження. 

27. Біографічний метод як метод дослідження, 

корекції, проектування життєвого шляху 

особистості. 

28. Методи обробки наукової інформації. 

29. Методи математичної статистики; 

використання статистичних методів. 



30. Поняття про соціально-психологічну 

технологію. 

31. Значення соціально-психологічних 

технологій для розвитку науки і суспільства. 

32. Методологічні принципи класифікації 

соціально-психологічних технологій. 

33. Структура ефективного алгоритму 

соціально-психологічних технологій. 

34. Поняття про інноваційні соціальні 

технології, квазітехнології і антитехнології. 

35. Об’єктивна природа соціальної технології і 

соціально-технологічних взаємин. 

36. Структура та кінцевий алгоритм соціальної 

технології. 

37. Особистісно орієнтований підхід як основа 

соціально-психологічних теорій. 

38. Технологія рефлексивного управління (А. 

Деркач): загальна характеристика. 

39. Технології управління масовою свідомістю 

(А. Манойло, В. Цуладзе): загальна 

характеристика. 

40.  Технології управління діяльністю та 

людьми на гуманістичній основі (А. Деркач, 

В. Жукова, Л. Лаптєва): загальна 

характеристика. 

41.  Маніпулятивні технології (Г. Грачов, Є. 

Доценко, М. Мельник): загальна 

характеристика. 

42.  Технології психологічного супроводу 

навчання (А. Овчаров): загальна 

характеристика. 

43.  Психотехнології сугестивного впливу та 

психокорекції на несвідомому рівні (Є. 

Безносюк, А. Журавльов, І. Смирнов).  

44. технології побудови іміджу (Є. Богданов, В. 

Зазикін, Г. Почепцов, О. Ситніков, П. 

Фролов, В. Шепель): загальна 

характеристика. 

45.  Технології дослідження громадської думки 

(О. Вишняк): загальна характеристика.  

46. Політичні передвиборні та виборчі 

технології (В. Бебик, М. Варій, 

М. Головатий): загальна характеристика. 

 


