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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Підсумкова атестація  з навчальної дисципліни «Соціальна психологія» для студентів 

3 курсу спеціальності 053 Психологія освітнього рівня «бакалавр» проводиться   по завер-

шенню вивчення курсу даної дисципліни. Метою екзамену є встановлення рівня засвоєння  

здобутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та програмних результатів навчання  теоре-

тичного і практичного характеру, що розглядалися під час аудиторних занять та уході само-

стійного вивчення; вміння аргументувати власну думку. Білет складається з двох питань різ-

них змістових модулів: одне  питання,  що  має теоретичне спрямування, друге питаннямає 

практичне спрямування.  Питання білетів компонуються таким чином, щоб надати змогу  

здобувачеві вищої освіти продемонструвати теоретичний рівень засвоєних  знань та сформо-

вані практичні вміння у ході вирішення ситуативного або практичного завдання, спираючись 

на знання теорії.  

Зміст питань, винесених на  екзамен охоплює весь курс даної дисципліни і передбачає  

демонстрацію  студентами 

програмних  результатів навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні про-

блеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.       

 ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонуванняпсихічних 

явищ в контексті професійних завдань.         

 ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі  

професійної  діяльності,  приймати  та  аргументувати  власні  рішення щодо їх розв’язання.

 ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.    

 ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових за-

вдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.      

 ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гума-

ністичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.  

 ПР 19. Здійснювати психологічну діяльність, зокрема під час вирішення конфліктів, 

психологічному консультуванні та психотерапевтичній роботі із представниками певного  

етносу. 

знань 

– основні напрямки, підходи, теорії в соціальній психології, основні сучасні категорії та 

теоретичні положення; 

– методологічні основи сучасної вітчизняної та зарубіжної соціальної психології; 

– основні положення і методи соціальних наук при рішенні професійних завдань;  

– закономірності взаємодії людини і соціуму, соціально-психологічні особливості спіл-

кування; 

– соціально-психологічні властивості особистості, особливості та умови формування со-

ціально адаптивної поведінки особистості. 
 

умінь та навичок: 

– використовувати в професійній діяльності основні закони розвитку соціального та ку-

льтурного середовища; 

– виділяти соціально-психологічну проблематику в процесах, які відбуваються в групах, 

використовувати на практиці соціально-психологічні методи і методики; 

– аналізувати соціально-психологічні явища в соціальних спільнотах, використовувати 

соціометричні методики для дослідження соціально-психологічних процесів в групі. 

–   культурно науково мислити, узагальнювати, аналізувати факти і теоретичні положен-

ня; 

–   володіти методами ефективної комунікації; 



–   володіти методами діагностики причин виникнення психологічнихпроблем в процесі 

взаємодії членів різних груп; 

– нормами соціальної взаємодії і співпраці; 

– способами ведення професійної діяльності в полікультурному середовищі,враховуючи 

особливості соціокультурної ситуації розвитку. 

 

Орієнтовний перелік  питань,  з яких формуються питання  теоретичного 

або практичного характеру 
 

1. Виникнення та становлення соціальної психології як галузі знань. 

2. Соціальна психологія в системі наук про суспільство та людину. 

3. Зв’язок соціальної психології з соціальною філософією, мовознавством, етнографією, 

педагогікою та іншими науками. 

4. Предмет та об’єкт соціальної психології. 

5. Напрями та завдання соціальної психології. 

6. Структура та функції соціальної психології. 

7. Методологія, методи та теоретичні засади соціальної психології. 

8. Методи соціальної психології та особливості їх використання. 

9. Феномен соціальної психіки, її структура та функції. 

10. Принципи класифікації соціально-психологічних явищ. 

11. Сімейні, групові, економічні, політичні та національні відносини. 

12. Соціальні ролі, їх види. 

13. Вплив культури на прояв статевих ролей. Культурна компетентність особистості. 

14. Рольова поведінка. 

15. Рольовий репертуар особистості та фахівця у сфері практичної психології. Рольова 

компетентність. 

16. Соціальний статус. 

17. Комунікативна сторона спілкування. Види та форми спілкування як комунікативної 

діяльності у сфері практичної психології. 

18. Спілкування в системі міжособистісних і суспільних відносин. Його структура та фу-

нкції у сфері практичної психології. 

19. Комунікативні бар’єри у спілкуванні. 

20. Стратегії спілкування. 

21. Структура і моделі спілкування у сфері практичної психології. 

22. Психотехнології успішного спілкування у сфері практичної психології. 

23. Соціально-психологічні механізми спілкування. 

24. Комунікативна компетентність особистості та фахівця у сфері практичної психології. 

25. Зміст та структура взаємодії у соціальній психології. 

26. Класифікація ситуацій взаємодії. Типи та стилі взаємодії. 

27. Статеві та культурні особливості міжособистісної взаємодії. 

28. Діяльнісна, організаційна та інтерактивна компетентність у міжособистісній взаємо-

дії. 

29. Взаємодія та міжособистісний вплив. Засоби впливу при взаємодії соціального праці-

вника з клієнтом. 

30. Конфлікт як форма взаємодії. Типові форми поведінки людей у конфліктній ситуації. 

31. Особистісні конфлікти та способи їх подолання. 

32. Міжособистісні конфлікти та способи їх подолання. 

33. Ділові/педагогічні конфлікти: чинники, розвиток, подолання. 

34. Структура, динаміка та функції групового конфлікту. 

35. Форми роботи з конфліктами. Конфліктологічна компетентність у сфері практичної 

психології. 

36. Поняття соціальної перцепції. Соціально-перцептивна компетентність фахівця. 



37. Пізнання і розуміння людьми один одного як механізми соціальної перцепції (іденти-

фікація, емпатія, егоцентризм, атракція). 

38. Прогнозування поведінки партнера по взаємодії. Каузальна атрибуція. 

39. Сприймання інших людей. Ефекти сприймання. 

40. Загальна характеристика групи. Класифікація груп у соціальній психології. 

41. Параметри групи: склад групи, структура групи, система ролей, позиція в групі. 

42. Поняття про групову динаміку. 

43. Груповий тиск. Конформізм. Прийняття групових рішень. 

44. Соціальна фасилітація, соціальне гальмування та соціальні лінощі. 

45. Керівництво і лідерство. Особливості диференціації лідера та керівника. 

46. Теорії лідерства і керівництва. Керівництво як управлінський феномен. 

47. Поняття великої соціальної групи. Класифікація великих соціальних груп. 

48. Стихійні групи: натовп, маса, публіка та аудиторія. 

49. Психологія великих соціальних груп: інтереси соціальних груп, масовий на-

стрій, традиції, громадська думка. 

50. Паніка: причини та наслідки. 

51. Чутки та засоби протидії їм. 

52. Різновиди етнічних соціальних відносин. Етногенез як етносоціальний феномен. 

53. Структура і зміст етнічної установки. Етнічні стереотипи. 

54. Соціально-психологічні чинники національного характеру. 

55. Ментальність як інтегральна психологічна ознака нації. 

56. Міжнаціональні та етнічні конфлікти. 

57. Загальна характеристика колективу. Класифікація і структура колективів. 

58. Психологічна згуртованість і сумісність членів колективу. 

59. Поняття референтної групи. Типологія референтних груп. 

60. Соціометрія як метод вивчення міжособистісних стосунків у колективі. 

61. Суть феномену соціалізації. Первинна та вторинна соціалізація особистості. 

62. Відмінності у соціалізації дорослих і дітей. Інститути соціалізації людини. 

63. Сфери соціалізації. Механізми соціалізації. Стадії соціалізації. 

64. Життєві психосоціальні кризи. 

65. Самосвідомість як сфера соціального становлення особистості. 

66. Соціально-культурне оточення і становлення особистості. 

67. Особливості механізмів інтеріоризації та екстеріоризації. 

68. Поняття соціальної установки. Види установок. 

69. Ознаки та функції соціальної установки. Структура соціальної установки. 

70. Чинники формування соціальної установки. Дії та вчинки як прояв соціального досві-

ду та установок. 

71. Вплив соціального оточення на самосвідомість та установки індивіда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬСТУДЕНТА ПІД ЧАС ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ: 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психо-

логія» виставляється за результатами  підсумовування отриманих балів протя-

гом семестру (максим. кількість – 60 б.) та балів, отриманих під час складання 

екзамену (максим. кількість – 40 б.). 

 
За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Відмінно 90–100 A 

ставиться, якщо студент: 

 ґрунтовно і повно відтворює вивчений матеріал; 

 виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на 

практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені; 

 викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови. 

 вміє застосовувати його для вирішення конкретних професійних завдань. 

Оцінка «відмінно» виставляється студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних по-

нять дисципліни і професії, яку вони здобувають, виявили творчі здібності і використовують 

їх при вивченні навчально-програмного матеріалу. Відмінному рівню відповідає правильна й 

вичерпна відповідь на поставлені питання, в якій студент показав усебічне системне знання 

програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння поня-

тійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачено про-

грамою дисципліни; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залеж-

ностей та явищ. 

 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Добре 
82–89 B 

75–81 С 

ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє тим же вимогам, що й оцінка “5”, але 

допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі недолі-

ки в послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «дуже добре» (83–89 балів, В) – вище середнього рівня з кількома помилками 

– виставляється студентам, які повністю опанували навчально-програмний матеріал, успішно 

виконали завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, яка рекомендована 

програмою. Оцінка «добре» виставляється студентам, які показують систематичний характер 

знань з дисципліни і вміють самостійно поповнювати свої знання протягом всього навчання; 

Оцінка «добре» (75–82 бали, С) – виставляється студентам, які опанували навчально-

програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, засвоїли основну 

літературу, яка рекомендована програмою; таким чином, робота студентами виконана, але з 

певною кількістю помилок. 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Задовільно 
68–74 D 

60–67 E 

ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, але: 

 відтворює матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні визначень, 

теоретичних понять; 

 не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває труднощі під час 

добору прикладів; 



 відтворює матеріал непослідовно і допускає помилки в мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «задовільно» (68–74 бали, D)– виставляється студентам, які знають основний 

навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і викорис-

тання його у майбутній професії, виконують завдання непогано, але зі значною кількістю по-

милок, ознайомлені з основною літературою, яка рекомендована програмою. Задовільному 

рівню відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання (завдання), якщо 

студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся 

переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарата, 

показав недостатні знання літературних джерел. Оцінка «задовільно» виставляється студен-

там, які допустили на екзамені помилки при виконанні екзаменаційних завдань, але під кері-

вництвом викладача вони знаходять шляхи їх подолання. 

Оцінка «достатньо» (60–67 балів, Е)– виставляється студентам, які знають основний 

навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і викорис-

тання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. 

 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 
35–59 FX 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням 

0–34 F 

ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу відповідно 

розділу, допускає у формулюванні правил помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і 

невпевнено викладає матеріал. 
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