
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

 

Циклова комісія з педагогічної освіти 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Соціальна психологія» 

3 курс 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

Галузь знань 23 Соціальна робота 

Спеціальність 231 Соціальна педагогіка 

Форма проведення: тестування 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangout s meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування. 

Критерії оцінювання: 

Виконання тестових завдань – 40 балів. 

 

Всього 40 питань: 1-15 (тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді) 

оцінюються по 1 балу;  

16-25 (тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей) - по 2 бали;  

26-30 (тестові завдання на завершення речення та встановлення послідовності) – 

по 2 бали; 

31-35 (тестові завдання на встановлення відповідності) по 3 бали; 

Максимальна кількість балів за тестові питання з 1по 35 оцінюються в 60 балів. 

Коефіцієнт 2. 

35- 40 (питання потребують доповненої письмової відповіді, бали нараховується 

по 2 бали, пізніше, після перевірки вручну) - всього 10 балів. 

 

* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його 

відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на 

наступний день. 

 

Орієнтовний перелік питань, включених до тестових та практичних завдань: 

1. Предмет та історія соціальної психології. 

2. Методологія та методи соціальної психології  

3. Особистість з погляду соціальної психології.   

4. Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості.  

5. Проблема соціальної установки. 



6. Спілкування як феномен соціальної психології.  

7. Спілкування як комунікативний процес. 

8. Психологічні особливості вербальної комунікації. 

9. Характеристика невербальної комунікації. 

10. Спілкування як сприймання і розуміння людьми один одного. 

11. Міжособистісна атракція: симпатія, дружба, любов.   

12. Спілкування як взаємодія. Міжособистісний вплив у спілкуванні. 

13. Соціально-психологічне знання та практика регулювання соціальних 

конфліктів.  

14. Типологія конфліктів, їх особливості.  

15. Поняття соціальної перцепції та перцептивних механізмів.  

16. Характеристика соціальних стереотипів та упереджень. 

17. Проблема групи у соціальній психології.  

18. Класифікація груп. 

19. Соціально-психологічні характеристики малої групи.   

20. Лідерство і керівництво у малих групах.  

21. Стилі лідерства. 

22. Теорії походження лідерства та керівництва. 

23. Проблема прийняття групового рішення.  

24. Психологія групової діяльності.  

25. Поняття про групову динаміку та групові процеси. 

26. Конформізм та його різновиди. 

27.  Вплив групи на особистість. Соціальна фасилітація.  

28. Соціальні лінощі та деіндивідуалізація.  

29. Групова згуртованість як складний психологічний феномен. 

30. Соціально-психологічний клімат колективу. 

31. Соціальна психологія міжгрупових відносин. 

32. Соціально-психологічні особливості великих соціальних груп. 

33. Клас, як соціальна група. 

34. Психологічні особливості етнічних спільнот. 

35. Стихійні групи та масові рухи.  

36. Соціальна психологія натовпу. 

37. Психологічні особливості українського національного характеру. 

38. Проблема соціального впливу у масі.  

39. Громадська думка, як виразник масової свідомості суспільства. 

40. Психологія масових явищ. 

 

Екзаменатор                                                          Валентина ВИНАР  

Голова ЦК                  Альона ДОЦЕНКО 


