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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Загальні засади соціальної психології. 

 Питання для самостійного опрацювання:  

1. Основні категорії соціальної психології. 

2. Предметна сутність соціальної психології. 

3. Передумови виникнення соціальної психології як самостійної науки. 

4. Особливості історії української соціальної психології. 

5. Основні етапи становлення та розвитку зарубіжної соціальної психології. 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 1: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. 

 

 

ТЕМА 2. Особистість з погляду соціальної психології.  

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Соціально-психологічні індивідуальні властивості. 

2. Задатки як передумова формування соціально-психологічної 

індивідуальності особистості. 

3. Діяльність як специфічний вид активності людини. 

4. Соціокультурний контекст розвитку соціально-психологічних 

властивостей особистості. 

5. Етнопсихологічний контекст розвитку соціально-психологічних 

властивостей особистості. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 2: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. 

 

 

ТЕМА 3. Соціальні цінності та норми в структурі суспільної свідомості. 

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Основні групи соціальних цінностей. 

2. Ієрархія соціальних цінностей та їх залежність від соціальних норм. 

3. Види соціальних норм.  

4. Фактори впливу на суспільну поведінку.    

 

 



II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 3: [2.1], [2.4], [3.5], [3.6], [3.8], [3.9] 

 

 

ТЕМА 4. Соціально-психологічні теорії особистості.  

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Екзистенціанальна психологія.  

2. Трансакційний аналіз особистості. 

3. Акмеологічний підхід до вивчення особистості. 

4. Зробить порівняльну таблицю «Основні психоаналітичні концепції». 

5. Комунікативний потенціал особистості. 

6. Формування позитивної  «Я-концепції» студента.  

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 3: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. 

 

 

ТЕМА 5. Спілкування як феномен соціальної психології.  

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Форми міжособистісної взаємодії. 

2. Психологічні особливості вербальної комунікації. 

3. Психологічні особливості невербальної комунікації. 

4. Взаємодія і міжособистісний вплив. 

5. Особливості процесів міжособистісного пізнання. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 4: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. [3.1] 

[3.2]. 

 

 

ТЕМА 6. Теорія соціальних комунікацій 

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Основні аспекти поняття комінікація. 

2. Види соціально\ комунікації. 



3. Реклама як специфічний вид соціальної комунікації. 

4. Маніпулятивний характер соціальної комунікації. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 4: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. [3.1] 

[3.2]. 

 

 

ТЕМА 7. Соціальна психологія груп і  міжгрупової взаємодії.  

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи. 

2. Концепції і модної розвитку малої групи. 

3. Психологія етнічних груп. 

4. Психологія масових явищ. 

5. Специфіка між групового сприймання.  

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 5: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. [3.1] 

[3.2]. 

 

 

 

 



2. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Загальні засади соціальної психології. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Міждисциплінарні зв’язки соціальної психології з юридичною. 

2. Місце  соціальної психології в системі наук про людину. 

3. Соціальна психологія в моєму житті. 

4. Наступність у розвитку соціальної психології від давнини до нашого 

часу. 

5. Взаємозв’язок методів соціальної  психології. 

6. Роль  соціальної психології в оптимізації професійної діяльності. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 2. Особистість з погляду соціальної психології 

Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Психологічна характеристика творчої особистості видатних 

юристів, діячів науки, культури. 

2. Концепції особистості у вітчизняній  класичній психології. 

3. Теорії особистості у зарубіжної класичній психології. 

4. Психологічні особливості вікових періодів. 

5. Спрямованість і мотиви діяльності особистості. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 3. Соціальні цінності та норми в структурі суспільної свідомості. 

Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Соціальні норми як регулятори поведінки особистості. 

2. Соціальні санкції. 

3. Види соціальних цінностей в умовах соціальної ізоляції. 

4. Соціальні теорії злочинності. 

5. Види когнітивних викривлень та їх вплив на нормативність.  

6. Когнітивні та логічні упередження у праві.  

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 



ТЕМА 4. Соціально-психологічні теорії особистості.  

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Видатні психологи сучасності. 

2. Трансперсональна психологія (С. Гроф, К. Уілбер). 

3. Аналітична психологія К. Юнга. 

4. Психоаналітичні теорії особистості. 

5. Самоактуалізація особистості (А. Маслоу). 

6. Інтерактивна психологія (Е. Берн).  

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 5. Спілкування як феномен соціальної психології.  

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Особистість в групі: проблеми лідерства та керівництва. 

2. Комунікативна культура юриста. 

3. Типові труднощі спілкування. 

4. Удосконалення навичок спілкування. 

5. Спілкування як комунікація. 

6. Типи міжособистісних стосунків. 

7. Спільна діяльність як взаємодія. 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 6. Теорія соціальних комунікацій 

1. Спіраль комунікації та спіраль мовчання як елементи сучасної 

комунікативної теорії 

2. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу 

3. Пропаганда як вид насильницької масової комунікації 

4. Реклама як вид соціальних комунікацій. Маніпулятивний вплив.  

5. Комунікація як соціокультурний феномен. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 7. Соціальна психологія груп і  міжгрупової взаємодії 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Відмінності між керівником і лідером. 

2. Стилі лідерства. 

3. Поведінка людей, мотивованих на досягнення успіху. 



4. Груповий конфлікт. 

5. Основні ознаки соціально-психологічного клімату в колективі. 

6. Спільна діяльність як взаємодія. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів 

вищої освіти 
Самостійна робота оцінюється від «1» до «15» балів. 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Питання для самостійного опрацювання – 5 балів. 

 Визначення основних понять теми та запис їх із поясненням у тематичний 

словник - 5 балів. 

 Переведення основної інформації теми на мову таблиць або схем – 10 

балів. 

 

 


