
Вступний іспит зі спеціальності 19.00.05 — соціальна психологія

1.Соціальна  психологія  як  галузь  наукового  знання.  Предмет  і  завдання 
соціальної психології.
2.Сугестивна  функція  соціальної  взаємодії.  Механізми  сугестивного 
впливу. Пропаганда й реклама як приклад сугестивної комунікації.
3.Проблема  групи  у  соціальній  психології.  Ознаки  групи  як  суб'єкта 
спільної діяльності. 
4.Основні методологічні принципи соціальної психології.
5.Психологічні  механізми  й  ефекти  взаємодії  у  процесі  спілкування. 
Ефект зараження. Ефект навіювання. Ефект ореолу.
6.Основні характеристики соціальної групи. Класифікація груп. 
7.Міждисциплінарні зв’язки соціальної психології, її місце і роль у 
системі гуманітарної науки.
8.Механізми  взаєморозуміння  у  процесі  соціальної  взаємодії. 
Уявлення про ідентифікацію, емпатію та рефлексію.
9.Великі  соціальні  групи  та  їх  види.  Психологічні  характеристики 
великих  соціальних  груп.  Чинники,  що  зумовлюють  психологічну 
спільність великих соціальних груп.
10.Провідні наукові школи соціальної психології. 
11.Соціальна  взаємодія  як  сприймання  людьми  один  одного. 
Поняття «соціальної перцепції». Механізми соціальної перцепції.
12.Феномени  масової  свідомості:  соціальні  почуття,  соціальні 
інтереси, звички, звичаї, традиції, мода, громадська думка.
13.Історія становлення й етапи розвитку соціальної психології.
14.Соціальна  комунікація  як  інтеракційна  взаємодія.  Типи   взаємодій. 
Концепція символічного інтеракціонізму. 
15.Психологічні феномени регуляції групової поведінки (групові норми 
й цінності, групові статуси і ролі, позиція в групі).
16.Прикладна соціальна психологія та основні сфери її застосування. Місце 
соціальної психології в психолого-педагогічній практиці.
17.Соціальна комунікація як обмін інформацією. Засоби комунікації.  Види 
комунікації. Вербальна і невербальна комунікація. 
18.Психологічна характеристика малих соціальних груп. Класифікація малих 
груп. Уявлення про референтну групу.
19.Суспільно-історична  детермінація  соціального  знання  й  соціальної 
поведінки людини. 
20.Соціальна комунікація та її базові функції. 
21.Феномен лідерства. Теорії лідерства. Стиль лідерства та його функції.
22.Порівняльний  аналіз  методологічних  та  методичних  засад  західної  й 
вітчизняної соціальної психології.
23.Стереотипізація  як  соціально-психологічний  механізм  сприймання  й 
організації людиною соціальної реальності.



24.Групова  динаміка.  Механізми  й  ефекти  групової  динаміки:  механізми 
розвитку  групової  динаміки,  механізми  її  стабілізації,  механізми 
внутрішньогрупового впливу.
25.Соціалізація  особистості.  Етапи  і  стадії  соціалізації.  Інститути  й 
механізми соціалізації. 
26.Основні  механізми  соціальної  перцепції,  їх  визначення  та 
характеристика. 
27.Соціально-психологічні  проблеми  малої  групи.  Конформізм  та  нон-
конформізм. Внутрішньогрупові конфлікти та їх види. 
28.Філогенетичний та онтогенетичний аспекти соціалізації. Соціалізація 
і соціальна адаптація особистості.
29.Категоризація  як  соціально-психологічний  механізм  сприймання  й 
організації людиною соціальної реальності. 
30.Можливості  й  обмеження  тестування  в  соціально-психологічних 
дослідженнях. 
31.Репрезентація  соціальної  реальності  в  свідомості  людини.  Суб’єктивна 
картина світу. Теорія соціального конструктивізму.
32. Методи соціальної  психології:  загальна  характеристика  та  основні 
підходи до їх класифікації.
33. Міжгрупова взаємодія. «Свої» і «чужі» групи. Міжгрупова дискримінація 
та міжгрупові конфлікти. 
34.Методи  соціально-психологічного  дослідження.  Особливості 
експерименту в соціальній психології.
35. Соціальна роль як функціональна одиниця групової взаємодії. Проблема 
розподілу  та  соціально-психологічної  диференціації  ролей  у  спільній 
діяльності.
36.Девіантна, асоціальна, антисоціальна поведінка.
37.Поняття  про  суб’єкт  і  об’єкт  у  соціальній  психології.  Діалектика 
суб’єкта й об’єкта у соціально-психологічних дослідженнях.
38. Соціальні  настанови.  Зв’язок  між  потребами  людини,  соціальними  її 
настановами та просоціально вмотивованою поведінкою
39. Соціально-психологічний тренінг як інструмент соціальної психології.
40.Проблема  особистості  в  соціальній  психології.  Специфіка  уявлень 
про особистість у загальній та соціальній психології.
41. Нормативна  регуляція  соціальної  поведінки  особистості.  Соціальний 
контроль, його види і функції.
42.Особливості  застосування  традиційних  опитувальних  технік  у 
соціально-психологічних дослідженнях.
43.Уявлення  про  вплив  і  засоби  впливу  в  соціальній  психології.  Сучасні 
методи  соціально-психологічного  впливу  (дослідження  дією,  делегування 
повноважень, рефлексивне управління, соціальний нетворкінг та ін.).
44.Атрибуція.  Види  атрибуції.  Роль  атрибуції  в  міжособистісній  і 
соціальній комунікації.
45. Феномени  масової  поведінки.  Панічні  настрої.  Спільний  учинок. 
Лідерство у великих соціальних групах. 


